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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo mapear a competência em informação, na 
questão de acesso, busca e uso da informação pública, dos dirigentes das 
associações de moradores de Franca, para fomento de suas ações no exercício de 
cidadania em prol do desenvolvimento local. Para alcance desse objetivo, entendeu-
se necessário: apresentar a relevância das associações de moradores como 
instrumento de exercício de cidadania e meio de comunicação entre governo e 
sociedade para o desenvolvimento local e regional; descrever os propósitos das 
associações de moradores, apresentando os aspectos jurídicos para sua 
formalização, suas obrigações legais perante órgãos oficiais, além das condições 
para obtenção de recursos públicos para concretizar ações que visem à comunidade 
em geral; identificar as informações contábeis, disponibilizadas pela Prefeitura 
Municipal, que possam ser utilizadas na gestão das Associações de Moradores; 
estabelecer a correlação entre as informações disponibilizadas pelo órgão público e 
os propósitos e ações das Associações de Moradores; discutir a Cultura 
Informacional e a Competência em informação, como elo entre usuário e fonte, para 
a construção do conhecimento e tomada de decisões. Por fim, foi analisado o perfil 
dos dirigentes das Associações de Moradores de Franca, no tocante à competência 
em informação (busca, acesso e uso), viabilizada pela cultura informacional, ou seja, 
os valores e crenças nas informações disponibilizadas pela Prefeitura Municipal da 
cidade de Franca. Trata-se de pesquisa descritiva com abordagem qualitativa e 
quantitativa, visando compreender a realidade do assunto abordado e o perfil dos 
dirigentes das associações de moradores. Para a construção de alguns conceitos 
que embasam o tema, foi realizado um estudo bibliográfico e também documental 
pela coleta de dados no site da citada prefeitura, disponibilizados por meio da 
transparência pública. A pesquisa de campo foi aplicada junto às Associações de 
Moradores da cidade de Franca, os dirigentes foram os sujeitos abordados. Os 
dados foram coletados pelo método survey, as variáveis foram avaliadas por meio 
da escala de Likert e, para análises estatísticas, foi utilizado o programa Statistical 
Package for Social Science (SPSS). O resultado permitiu conhecer a relação desses 
dirigentes com as informações públicas, os quais se mostraram com habilidades em 
tecnologias de informação e com nível de competência em informação possível de 
alavancar o uso efetivo da informação contábil pública que, pelas análises, não é 
concretizado em sua plenitude para gestão de recursos entre as associações 
pesquisadas. Espera-se, que a presente pesquisa possa contribuir para a promoção 
do conhecimento e fortalecimento da informação contábil como elo entre a 
associação de moradores e o governo municipal, visando gerar eficiência na 
participação da população por meio dessas organizações, designadas como 
entidades parceiras do órgão público na construção de desenvolvimento, em seus 
diversos aspectos. 
   

Palavras-chave: Associação de moradores. Informação contábil pública. 
Competência em informação. Cultura informacional. Desenvolvimento local. 
  



 
 

ABSTRACT 

 

 

The present work aims to scan the information literacy, dealing with access, 
searching and public information usage by Residents’ Associations managers, in 
Franca, São Paulo, trying to improve their action towards citizenship in favor of local 
development. To reach this objective, we understand as necessary to: present the 
relevance  of Residents’ Associations as a means of exercising citizenship and of 
communication between the government and the society for local and regional 
development; describe the Residents’ Associations’ purposes; identify accountancy 
information available by the City Hall, which may be used on  management; stablish 
relations between the information available by the City Hall and the purposes and 
actions performed by the Residents’ Associations; discuss Informational Culture and 
Information Literacy, as a link between the user and the source, due to the 
construction of knowledge and making decisions. At last, we have analyzed the 
Residents’ Associations’ managers profile related to information literacy (search, 
access and usage), enabled by the informational culture, what is, the values and 
beliefs in the information available by Franca´s City Hall. This is a descriptive 
research, with qualitative and quantitative approach, aiming to comprehend the 
focused theme reality and present a profile of the Residents’ Associations’ managers. 
To build some basic concepts, we have made a bibliographical and documental 
study by collecting data in Franca City Hall site, available by means of Public 
Transparency. There was also a field research. It was applied towards the Residents’ 
Associations in the city of Franca and its subjects are Franca Residents’ 
Associations’ managers. Data were collected by using the survey method, the 
variables were evaluated through the Likert Scale and, for statistical analysis, we 
have used the Statistical Package for Social Science (SPSS). The result permitted  to 
learn the relation of those managers with public information, showing us their abilities 
related to information technologies and stating their   information literacy level, able 
to boost the effective usage of accountancy public information which, through the 
analysis, are not fully implemented for the resource management among the 
researched associations. We hope to contribute by promoting the strengthening of 
accountancy information as a link between the Residents’ Associations and the city 
government, aiming to generate efficiency in popular participation throughout these 
organizations, designed as partner entities with the public organ in building 
development, in its many aspects. 
 
 
Key-words: Dwellers’ Associations. Public accountancy information. Information 
literacy. Informational culture. Local development.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Ao abordarmos o tema desenvolvimento, devemos buscar um enfoque 

interdisciplinar, observando aspectos econômicos, políticos, sociais, de 

sustentabilidade, entre outros. Sua ocorrência, a partir de ações do governo e da 

sociedade civil, visa ao crescimento e progresso integral de uma determinada 

localidade, seja por meio de políticas públicas - que objetivam identificar problemas 

na sociedade e resolvê-los de forma conjunta para atender às necessidades de uma 

coletividade - ou por meio de ações da sociedade civil. O desenvolvimento torna-se, 

assim, tema relevante quando há necessidades abundantes e recursos escassos. 

A evolução das TICs – Tecnologias de Informação e Comunicação – 

permitiu a disponibilização e acesso a diversos conteúdos, por meio da rede mundial 

de computadores (internet), trazendo à tona variados temas de interesse social.  Tal 

fato é imperativo para que os indivíduos filtrem as informações disponíveis para 

utilização como instrumento na agregação de valores e como auxiliar na tomada de 

decisões. 

A legislação do Brasil regulamenta a disponibilização de informações 

públicas na internet. O Decreto nº 5482, de 30 de junho de 2005, dispõe sobre a 

divulgação de dados e informações pelos órgãos e entidades da administração 

pública federal, por meio da rede mundial de computadores. A Lei Federal nº 12.527, 

de 21 de novembro de 2011, regulamenta procedimentos para garantia do acesso à 

informação previsto na Constituição Federal de 05 de outubro de 1988.  

Ambos preconizam o livre acesso às informações públicas por meio da 

internet, independente de solicitação formal. Tal fato facilita a análise e 

questionamento pela população sobre as ações do governo, bem como a 

participação na formulação de políticas públicas. Além disso, põe em foco vários 

dados relativos ao gasto e à arrecadação públicos. 

A dinâmica global faz da informação peça chave na tomada de 

decisões. Desta forma, o presente trabalho, em um âmbito regionalizado, visou 

apresentar a importância da coleta e uso de informação pública para a gestão de 

organizações do terceiro setor, especificamente a Associação de Moradores, que 
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tendo importante papel como “braço” para ação do Estado, alcança vários níveis da 

população, e precisa desses recursos para implementar ações sociais.  

O acesso à informação, disseminado com o uso da rede mundial de 

computadores, e os controles cada vez mais acirrados das demonstrações 

contábeis, por meio da auditoria eletrônica do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo e regulamentações dos Conselhos de Contabilidade, forçam à mudança na 

contabilidade pública para torná-la ágil e precisa no quesito exposição de dados aos 

cidadãos. Esses, por outro lado, tendo os conhecimentos necessários, terão uma 

ferramenta poderosa para a participação popular nas audiências públicas.  

O presente trabalho surgiu nesse contexto de excesso de informação e 

do questionamento: Qual o nível de utilização da informação pública pelas 

associações de moradores na gestão de suas ações?  

Em busca de discutir e dissipar tal indagação, objetivamos mapear a 

competência em informação, na questão de acesso, busca e uso da informação 

pública, por parte dos dirigentes das associações de moradores de Franca, para 

fomento de suas ações no exercício de cidadania em prol do desenvolvimento local. 

Para tanto, foram estabelecidos: 
 

  Apresentar a relevância das associações de moradores como 

instrumento de exercício de cidadania e meio de comunicação entre governo e 

sociedade para o desenvolvimento local e regional; 

 Descrever os propósitos das associações de moradores, 

apresentando os aspectos jurídicos para sua formalização, suas obrigações legais 

perante órgãos oficiais, além das condições para obtenção de recursos públicos 

para concretizar ações que visem à comunidade em geral;  

 Identificar as informações contábeis, disponibilizadas pela 

Prefeitura Municipal, que possam ser utilizadas na gestão das Associações de 

Moradores;  

 Estabelecer a correlação entre as informações disponibilizadas 

pela Prefeitura Municipal e os propósitos e ações das Associações de Moradores.  

 Discutir a Cultura Informacional e a Competência em 

informação, como elo entre usuário e fonte, para a construção do conhecimento e 

tomada de decisões.  
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 Por fim, através de uma pesquisa, analisar o perfil dos dirigentes 

das Associações de Moradores de Franca, no tocante à competência em informação 

(busca, acesso e uso), viabilizada pela cultura informacional, ou seja, os valores e 

crenças nas informações disponibilizadas pela Prefeitura Municipal da cidade 

Franca.  

A partir do alcance desses objetivos, esta pesquisa visou conhecer a 

correlação entre as informações "disponibilizadas no portal da transparência e as 

informações ausentes no dito portal", a fim de contribuir para com a gestão das 

Associações de Moradores. 

Entende-se que a informação leva ao empoderamento e, sendo assim, 

pode alavancar a participação popular nas audiências públicas, entre outras 

participações com a função de informar o cidadão, pois, as informações servirão 

como embasamento para fomentar reinvindicações, o que justifica a necessidade de 

mapear a competência em informação dos dirigentes das associações para 

diagnosticar o grau entre “iniciante e expert”.  

A discussão sobre a formalização dessas organizações para obtenção 

de recursos públicos, e seu empoderamento - através da competência em 

informação como base de gestão - visa contribuir com estudos de desenvolvimento 

local. 

Como resultado futuro do trabalho realizado, espera-se promover o 

fortalecimento da informação contábil como elo entre a associação de moradores e o 

governo municipal, para gerar eficiência na participação da população por meio 

destas organizações, qualificando-as como entidade parceira do órgão público na 

construção de desenvolvimento.   

Tratou-se de uma pesquisa bibliográfica, para construção de alguns 

conceitos e embasamento do tema estudado, documental, com coleta de dados 

referentes à transparência pública, junto ao site da Prefeitura Municipal de Franca, 

disponibilizados por meio do “Portal da Transparência", para identificar informações 

que podem ser relevantes para as associações de moradores. Foi realizada uma 

pesquisa de campo, aplicada às Associações de Moradores da cidade de Franca, 

cujos sujeitos são os dirigentes das mesmas.  

A pesquisa está estruturada em seis seções. Sendo a primeira seção 

composta por essa introdução, e que apresenta a estrutura geral da pesquisa.  
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Na segunda seção, como fundamentação teórica, são discutidos 

aspectos do desenvolvimento local, a partir do exercício de cidadania pela 

educação, e algumas definições sobre as Associações de Moradores, objeto de 

estudo desta pesquisa.  

A terceira seção trata de questões relacionadas à informação contábil e 

da forma como esta e outras informações são disponibilizadas pela Prefeitura 

Municipal de Franca. Ainda nesta seção, são apresentados alguns demonstrativos 

que possuem informações que podem ser utilizadas pelas Associações de 

Moradores.  

Na quarta seção são abordadas a cultura e a competência 

informacional, aspectos conceituais e quadros de inter-relação, visando diagnosticar 

o grau entre “iniciante e expert” dentre os “Sete Pilares da Competência em 

Informação”, propostos por Tálamo; Pontes (2009, p.82).  

A quinta seção apresenta o perfil das Associações de Moradores de 

Franca, os procedimentos metodológicos adotados para esta pesquisa e os 

resultados alcançados.  

Por fim, a sexta seção, apresenta as considerações finais sobre a 

pesquisa, com a análise dos objetivos propostos e as possíveis contribuições para o 

desenvolvimento local. 
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2 DESENVOLVIMENTO LOCAL PELO EXERCÍCIO DA CIDADANIA 

VIA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES 

 

 

Nesta seção será tradado o termo desenvolvimento local por meio do 

exercício da cidadania, pois neste caso, serão considerados aspectos 

intrinsicamente ligados com o desenvolvimento de regiões específicas da cidade 

pela ação dos cidadãos, desta forma é necessário o resgate de alguns conceitos. 

 

 

2.1 ASPECTOS DO DESENVOLVIMENTO LOCAL 

 

 

Embora a definição de desenvolvimento ainda seja constantemente 

relacionada a crescimento econômico, há que se compreender que ele é ocasionado 

por diversos fatores quantitativos e qualitativos.  

De acordo com Oliveira (2002), trata-se de um processo complexo de 

transformações e mudanças em que o crescimento (resultado positivo de produto e 

renda) é transformado para satisfazer diversas necessidades humanas como: 

saúde, educação, habitação, transporte, alimentação, lazer, dentre outras. Nesta 

seção ressalta-se a educação, que se relaciona diretamente com a formação de 

cidadãos esclarecidos e participativos no processo social e político.  

A educação constitui o caminho para mudanças profundas em nossas 

sociedades, gerando uma nova cultura democrática e solidária (DIAS; MATOS, 

2013). Braga (2009) ressalta que para o desenvolvimento humano são necessários 

o exercício pleno da liberdade e a garantia de plena cidadania. 

De acordo com Pinsky e Pinsky (2003) o exercício pleno da cidadania 

acontece a partir do gozo de direitos civis, políticos e sociais, sendo fruto de um 

longo processo histórico. O conceito de cidadania permanece em constante 

mudança, mas pode-se dizer, em sentido amplo, que cidadania é a expressão 

concreta do exercício da democracia. 

Assim como a propagação do conhecimento ocasiona o 

desenvolvimento global e sustentável, a qualidade na educação melhora a qualidade 
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de vida das pessoas, pois, possibilita que os sujeitos sociais se apropriem e cuidem 

da cidade com sentimento de pertencimento. Os locais das cidades passam a ser 

considerados como espaços educativos para o desenvolvimento de atividades que 

estimulam a construção de conhecimentos significativos e ações agregadoras 

(GOES; MACHADO, 2013).  

Nesse sentido, podemos entender o conhecimento conforme a 

definição de Davenport e Prusak (1998) como uma mistura de vários elementos, 

experiências, valores, informações que proporcionam uma estrutura para avaliação 

de novas experiências e informações. É visto, assim, como um processo derivado da 

informação. Contextualizando este conceito com o tema abordado, Valentim (2008, 

p. 13) complementa que “um país sem conhecimento é um país sem 

desenvolvimento econômico e social”. 

Dessa forma, uma população fortalecida e imbuída de conhecimento 

ocasiona o desenvolvimento social, e por consequência, local.  

Campanhola e Silva (2000) definem local como representação de 

agrupamento das relações sociais, onde cultura e outros caracteres intransferíveis 

são peculiares e onde as instituições públicas e locais atuam para regular a 

sociedade. Tal definição é complementada por Leite (2013) que observa que, sob a 

perspectiva do Desenvolvimento Local, deverão ser analisadas todas as 

particularidades de uma localidade, considerando-se a tradição local, hábitos e 

costumes, a dinâmica social, ou seja, suas potencialidades e seus entraves.  

Braga (2009) acredita que a promoção do desenvolvimento ocorrerá a 

partir da articulação entre governo local e sociedade civil para a construção de um 

plano de desenvolvimento local. González (2009) aponta que o desenvolvimento 

local deve ser global e integral, e acontece a partir da iniciativa de base de um grupo 

específico, que aplica soluções concretas a partir dos recursos que tem. 

Leite (2013) ressalta que na análise do Desenvolvimento Local é 

essencial compreender como o indivíduo se conecta a determinada comunidade, 

pois o sentimento de pertença à uma determinada localidade diz muito, não só sobre 

o local, mas, também sobre como as pessoas se sentem e de quais objetivos 

coletivos elas comungam. 

Compreende-se que “educação e cultura são determinantes para se 

alcançar desenvolvimento humano, social e econômico, pois, transformam o homem 

para a vivência em sociedade [...]” (FREITAS, 2015, p. 31). A partir do momento que 
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os indivíduos passam a reivindicar seus direitos e organizarem-se em uma 

sociedade, dentro de um contexto de desenvolvimento, que vem de um processo 

educativo, evidencia-se que os cidadãos devem ser participativos e tornarem-se 

gestores, não apenas usuários dentro do processo.  

Nesse contexto de educação para participação cidadã e de 

desenvolvimento, Araújo (2014, p. 34) menciona a expressão “sociedade da 

informação”, também como uma forma de desenvolvimento social e econômico, em 

que a captação e o processamento de conteúdos “desempenham um papel central 

na atividade econômica, na geração de riqueza, na definição da qualidade de vida e 

na satisfação das necessidades dos cidadãos e das suas práticas culturais”.  

Contudo, as transformações econômicas ocasionadas pela expansão 

das tecnologias de informação e comunicação (TICs), ocasionam a necessidade de 

desenvolvimento de novas competências para que as pessoas sejam capazes de 

lidar com a informação, sendo elas essenciais para a inserção do indivíduo na 

“Sociedade da Informação ou do Conhecimento”. Nessa sociedade, as atividades 

são cada vez mais voltadas para a informação, que tem seu valor agregado 

aumentado e beneficia a economia do país (SANTOS; DUARTE; PRATA, 2008). 

O exercício de cidadania pode ser representado pela atuação e 

participação em organizações da sociedade civil, entre elas as Associações de 

Moradores. De acordo com Pozzer (2010), o amadurecimento da democracia 

brasileira favoreceu o surgimento das associações, que colaborariam como um 

ambiente que propiciasse a participação da sociedade civil, tanto no debate de 

situações nacionais, quanto no cotidiano dos grupos locais envolvidos. 

Ter consciência do papel social que desempenham faz com que os 

indivíduos sejam atuantes na sociedade, exercendo sua cidadania. Conforme 

mencionado por Lock (2004), a democracia participativa brasileira, permite várias 

formas de atuação do cidadão para a condução política e administrativa do Estado, 

uma dessas é a audiência publica. 

Por definição, audiência pública é um processo de participação aberto 

à população, para que essa possa ser consultada sobre assuntos de seu interesse, 

além disso, constitui-se em instrumento de legitimação das decisões do poder 

público (LOCK, 2004). 

O tema desenvolvimento local pelo exercício da cidadania a partir da 

participação popular em algumas ações governamentais, tem se mostrado relevante 
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como objeto de pesquisa, conforme demonstrado no Quadro 1. Este apresenta uma 

síntese de alguns estudos, destacando o objetivo e as principais considerações 

tecidas pelos autores, que discutem conceitos de desenvolvimento pelo exercício de 

cidadania por meio da participação popular nas decisões governamentais. Observa-

se que são indagações complementares entre si, e que trazem várias vertentes do 

assunto, apontando aspectos relevantes sobre a participação cidadã.
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Quadro 1 – Levantamento de estudos sobre desenvolvimento local pelo exercício da cidadania e temas afins 

Título Objetivo geral Problema de Pesquisa Variáveis Estudadas Resultados Autor/ Data/ Tipo 

Governo local e novas 
formas de provisão e 
gestão de serviços 
públicos no Brasil 

Analisar tendências 
recentes da 
Administração Pública no 
Brasil, destacando a 
emergência de iniciativas 
inovadoras promovidas 
por governos municipais e 
estaduais. 

Descrédito da ação 
estatal. 

Gestão pública/ 
cidadania/ políticas 
sociais/ políticas 
públicas/ governo local/ 
serviços públicos 
 
 
 

Trata-se de um processo incremental de 
mudanças, para democratização dos 
processos, por meio da ampliação de 
espaços para o exercício de cidadania e de 
inclusão de novas políticas na ação do 
governo local. Contudo o processo é 
ameaçado pela descontinuidade 
administrativa, que muitas vezes cessa o 
processo implementado anteriormente. 

Marta Ferreira 
Santos Farah, 
1997 (Artigo). 

Dilemas da participação 
e desenvolvimento 
territorial 

Aprofundar as bases 
científicas 
de compreensão dos 
termos em que ocorrem 
de fato as relações 
entre participação e 
desenvolvimento 

Os fóruns e conselhos 
podem contribuir para 
ampliar os canais de 
comunicação e 
negociação entre 
Estado e sociedade, 
fomentando o 
desenvolvimento. 

Democracia e 
participação/ teorias 
econômicas e 
desenvolvimento/ 
instituições e mudança 
institucional 
 
 

As diferentes formas adotadas nos fóruns 
fizeram diferença, contudo a participação 
avançou entre os pobres com vínculos 
associativos. A participação permite que 
outras ideias sejam implementadas, mas 
também provocam tensões em torno de 
conflitos locais. Existem várias fontes de 
mudanças. A relação entre participação, 
instituições e desenvolvimento, são 
igualmente interdependentes e, 
reciprocamente determinadas.  

Vera Schattan P. 
Coelho/ Arilson 
Favareto, 2008. 
(Artigo) 

Gestão pública 
descentralizada e 
participação política: a 
relação das 
associações de 
moradores do bairro 
Batel e da Vila Pantanal 
com as administrações 
regionais e audiências 
públicas realizadas pela 
Prefeitura Municipal de 
Curitiba – 2005-2006 

Analisar a forma pela qual 
a Prefeitura Municipal de 
Curitiba equaliza por meio 
de arranjos institucionais 
de características 
corporativistas, os 
processos decisórios que 
envolvem diretamente os 
seus cidadãos 

Reflexão sobre a 
maneira pela qual as 
demandas da Amobatel 
e da Amovipan eram 
encaminhadas até o 
executivo municipal de 
Curitiba. 

Organizações 
Associativas/ Processos 
Decisórios / Gestão 
Pública 
Descentralizada. 

A pesquisa empírica revelou que os grupos 
de representação de interesses, que 
atribuem status público aos grupos 
organizados, condicionam os atores para 
uma negociação junto ao poder público em 
que a variável que determina as decisões se 
caracteriza por um alinhamento ao executivo 
municipal. A abertura para a crítica das 
formulações políticas, por parte das 
Associações de Moradores, é quase nula 
porque a decisão é construída por meio de 
uma prática aparentemente consensual com 
o Estado. Desse modo, ocorre a 
corporativização das tomadas de decisão e a 
formação de um imaginário social que 
proporciona a sensação de participação 
democrática. 

Augusto Junior 
Clemente, 2008. 
(Artigo) 

continua 
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Quadro 1 (continuação) 
A gestão do 
desenvolvimento local 
no Brasil: (des) 
articulação de atores, 
instrumentos e território 

Realizar análise 
comparada de 
experiências de 
desenvolvimento 
local, analisadas por uma 
perspectiva 
socioeconômica. 

Questões que envolvem 
a produção, 
acumulação e 
distribuição da riqueza 
e da renda geradas e 
geridas socialmente. 

Desenvolvimento local/ 
gestão/  território/  
articulação de atores/ 
instrumentos para 
gestão social. 
 
 
 
 

Os papéis dos atores sociais são distintos, e 
exige contextualizar o espaço para 
compreensão das dinâmicas locais e 
formulação de políticas públicas. Tais fatores 
não podem ser desprezados pelos 
formuladores de políticas públicas podendo 
significar a valorização de práticas que se 
apropriam das ideias e dos compromissos de 
promoção da cidadania, da igualdade e da 
democracia para reproduzir e agravar as 
lógicas de exclusão social e de desigualdade 
presentes no território. 

Rafael D’Almeida 
Martins/ José 
Carlos Vaz/ 
Eduardo de Lima 
Caldas, 2010. 
(Artigo) 

Assistência social e 
desenvolvimento local: 
uma análise com 
enfoque territorial na 
associação de 
moradores da Vila 
Santo Eugênio 

Verificar quais as 
potencialidades e 
entraves no Projeto 
Ciranda Solidária, e sua 
contribuição no processo 
de desenvolvimento da 
referida comunidade 

Mobilização e 
reivindicação de novas 
melhorias. 

Desenvolvimento Local/ 
Assistência Social/ 
Terceiro Setor/ 
Associação de 
Moradores. 
 
 

Observou-se precarização da profissão do 
assistente social, dispêndios com mão de 
obra. Carência de voluntários. A organização 
não é autossustentável, pois conta 
basicamente com recursos municipais. As 
dificuldades encontradas na comunidade 
apresentam-se como desafios ao processo 
de Desenvolvimento Local, que pode ser 
moroso.  A instituição deve continuar lutando 
pela garantia dos direitos dos moradores, 
atuando no fortalecimento da cidadania, 
avaliando, constantemente, suas práticas e 
ações. Buscar por meio do empoderamento 
local articular políticas e desenvolver ações 
que favoreçam o Desenvolvimento Local, na 
prevenção de vulnerabilidades sociais e na 
redução da pobreza e exclusão social. 

 Leandro 
Henrique de 
Araújo Leite, 
2013. 
(Dissertação) 
 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora
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Observando os apontamentos apresentados no Quadro 1, percebe-se 

que desde o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, há uma preocupação com 

a transparência e a participação popular em audiências públicas, mas os processos 

ainda são precários. A execução da lei abre possibilidades para o exercício de 

cidadania, contudo, esse processo é ameaçado pela descontinuidade de projetos 

nas transições administrativas (FARAH, 1997).   

O que ocorre em alguns casos é um corporativismo, pois, os atores 

que participam do processo de tomada de decisões simplesmente negociam com o 

poder público. Assim sendo, o processo deixa de ser sinônimo de consciência e 

participação, uma vez que o que ocorre é um consenso, como mencionado por 

Clemente (2008). Isso provoca uma sensação de participação democrática, mas, na 

maioria das situações, as políticas são expostas e as pessoas limitam-se a 

concordar com as “sugestões” do governo, não exercendo necessariamente sua 

cidadania. Devem ser consideradas também questões de particularidades locais, 

uma vez que têm influência na gestão e, na elaboração de políticas públicas 

(MARTINS; VAZ; CALDAS, 2010). 

Por fim, Leite (2013) conclui que o empoderamento das associações de 

moradores para a implementação de políticas públicas locais, favorece o 

desenvolvimento local, por meio da articulação de políticas e desenvolvimento de 

ações que previnem problemas sociais e reduzem a pobreza e exclusão social, por 

meio dessas associações. 

Uma forma de representação da atuação popular no âmbito social é a 

participação nas Associações de Moradores. 

 

 

2.2 ASSOCIAÇÕES DE MORADORES: CONCEITOS, DEFINIÇÕES E OBJETIVOS 

 

 

As Associações de Moradores têm um papel de intervenção nas ações 

do governo por meio da participação nas audiências públicas e demais trâmites para 

a aprovação de projetos. 

Historicamente, as Associações de Moradores surgiram no final da 

década de 70, de acordo com Alencar Filho (1990, p. 11), que trata as mesmas 

associações por “Movimento Comunitário”. Seu surgimento foi uma ruptura com o 
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regime autoritário instituído em 1964 e veio como resposta à deterioração das 

condições de vida urbana.  

Szazi (2001) define as associações como pessoa jurídica constituída 

em torno de um propósito que não tenha finalidade lucrativa, convergindo com a 

definição do Ministério Público de Minas Gerais (2010, p. 4): “pessoa jurídica de 

direito privado sem fins lucrativos, criada a partir da união de ideias e esforços em 

torno de um propósito lícito e comum”. 

Sob esse viés de entidade sem fins lucrativos com objetivos lícitos e 

comuns, pode-se observar outras definições acerca do assunto.  

De acordo com a Confederação Nacional das Instituições de 

Solidariedade de Portugal, é uma resposta social para a prevenção de problemas 

sociais e para a definição de um projeto de desenvolvimento local, assumido 

coletivamente. Bonfim et al (2000), complementam essa definição mencionando uma 

estrutura polivalente em que se desenvolvem serviços e atividades de forma 

articulada.  

Nobre et al (2004) entendem que movimento comunitário é o conjunto 

de organizações, entre elas as Associações de Moradores e os Conselhos 

Comunitários, para a representação de interesses dos moradores de uma 

determinada localidade, bairro ou região. Este associativismo visa à articulação e 

organização de moradores para a discussão de demandas para melhoria urbana.  

Gohn (2004) extrapola a definição, abrangendo várias formas de 

movimentos de bairro para alcance de objetivos comuns:  

 

voltados para a organização de parcelas da população que se dedicam à 

produção e comercialização de inúmeros produtos de uso doméstico ou de 

alimentação, galpões de reciclagem de produtos, produção de alimentos 

sem agrotóxicos, fabriquetas de tijolos, apiários, granjas, produção caseira 

de queijos, doces, uma infinidade de atividades nucleadas em cooperativas 

ou associações nos próprios bairros populares. Por detrás dessas 

associações existem ONGs, de caráter mais abrangentes. Elas assessoram 

os grupos na montagem dos projetos para o pedido de financiamento, 

relatórios etc. (GOHN, 2004, p. 5) 

 

Nota-se que as definições convergem para um ponto central: as 

associações são organizações constituídas visando o alcance de interesses comuns 

de indivíduos de um local específico, para prevenir problemas sociais. 
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De acordo com Ribeiro (2016, p. 46), são “movimentos sociais urbanos 

que se articulam para reivindicar suas demandas junto ao Estado. Demandas 

decorrentes da percepção de deficiências em infraestrutura e serviços que existem 

nos bairros onde estão inseridas”. Os objetivos são ampliados quando se percebe 

que essas organizações buscam o alcance de interesses comuns, motivados pela 

necessidade de conquistar melhores condições de infraestrutura, transporte, 

segurança, lazer, educação, entre outros setores, em vista da precariedade de 

políticas públicas (MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS, 2010).  

As reivindicações feitas pela sociedade civil ocorrem por meio da 

participação popular e, nesse caso, a ação das associações é imprescindível para o 

alcance de objetivos comuns através da participação em audiências públicas. As 

audiências públicas são reuniões abertas ao público em geral para exposição de 

ações do governo com intervenção da população, podendo ocasionar o 

desenvolvimento local se houver consenso.  

Ribeiro (2016) observou que na cidade de Franca as associações de 

moradores contribuem pouco com o desenvolvimento local, pois embora a 

população entenda que o papel destas organizações seja a discussão de problemas 

relativos ao bairro, isso não faz parte da rotina da maioria das associações, que 

ficam restritas ao oferecimento de atividades à população como cursos e festas 

relativas a datas comemorativas. 

A união de vontades de pessoas em um local específico faz com que 

elas trabalhem em conjunto para alcançar objetivos comuns. Em alguns casos o 

papel das associações de bairro é realizar um trabalho educativo e conseguir 

melhorias na convivência e no lugar, sendo o bairro elemento unificador de 

realidades diferentes para melhorias urbanas (ALENCAR FILHO, 1990).  

Usualmente as associações de moradores atendem à população local 

com o oferecimento de cursos e atividades, mas percebe-se que suas funções 

sociais podem ser mais abrangentes.  

No Brasil, as associações de moradores apresentam objetivos 

específicos, cada qual dentro de sua forma de constituição. Em regra, são 

constituídas com o objetivo de atender às demandas de uma região específica, por 

meio de representação política e social para realização de tais reivindicações. A 

seguir serão apresentados aspectos relacionados à constituição legal deste tipo de 

instituição. 
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2.3 CONSTITUIÇÃO JURÍDICA DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES 

 

 

Pozzer (2010) cita as normas que regulam e limitam o direito de 

associação no país. A Constituição Federal assegura como direito e garantia 

fundamentais a liberdade de reunião e associação. O Código Civil e a Lei de 

Registro Público regulamentam normas gerais sobre associações e estabelecem 

normas para registro no cartório das mesmas, respectivamente, e a Lei Federal nº 

91, de 28 de agosto de 1935, modificada pela Lei nº 6639, de 08 de maio de 1979, 

pelo Decreto-Lei nº 50517, de 02 de maio de 1961 e, pela Portaria da Secretaria de 

Justiça do Ministério da Justiça nº 11/1990, que trata da obtenção do título de 

utilidade pública por pessoas jurídicas de direito privado, entre elas as associações. 

A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 5º estabelece a liberdade 

de associação para fins lícitos, sem necessidade de autorização prévia, e veda a 

participação estatal em seu funcionamento. 

As associações são juridicamente constituídas em Cartório de Registro 

Civil de Pessoas Jurídicas e, terão cunho social ou de benefício público as que 

atuarem em favor de pessoas que estejam fora de seus quadros sociais (SZAZI, 

2001). O Ministério Público de Minas Gerais (2010, p. 7) ainda menciona que:  

 

[...] deverá observar os requisitos do art. 46 da Lei de Registros Públicos 

(Lei 6.015/73) e deve ser assinada por todos os fundadores. A ata deverá 

ainda conter o estatuto que regerá o funcionamento da associação (art. 54 

do Código Civil), bem como a relação dos membros eleitos para integrar os 

seus órgãos. Segundo disposto no art. 1º, § 2º, da Lei 8.906/94, os atos 

constitutivos de pessoas jurídicas devem ser assinados por advogado. 

Depois de registrar os atos institucionais em cartório, os dirigentes da 

associação deverão providenciar a inscrição no Cadastro Nacional das 

Pessoas Jurídicas (CNPJ), depois do que a entidade estará legalmente 

constituída. A criação de associação, conforme prescreve a Constituição da 

República (CF/88), art. 5º, XVII, não depende de prévia autorização. 

 

As entidades sem fins lucrativos que atendam a requisitos 

estabelecidos em lei estão imunes à instituição de impostos pelos entes federados 

sobre patrimônio, renda ou serviços (BRASIL, 1988). Além dessas imunidades 

previstas na Constituição Federal de 1988, há também isenções, concedidas por 

meio de leis. Os requisitos para o gozo de imunidade tributária estão descritos na Lei 
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Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, em seu artigo 14º e nos casos de 

concessão de isenções os órgãos públicos farão a regulamentação por meio de lei. 

A partir da constituição legal, as associações de moradores tornam-se 

aptas a executar ações civis e captar recursos junto a outros órgãos e à sociedade. 

As associações de moradores vinculam-se inicialmente ao bairro e 

posteriormente ao município para obtenção de recursos e potencialização de ações 

localizadas. Caso haja convergência de interesses, o poder público poderá firmar 

convênios e/ou termos de parceria, para que, tanto organizações do Terceiro Setor, 

quanto Organização da Sociedade Civil de Interesse Público executem tais ações. 

Para tanto será obrigatória a prestação de contas do objeto que deu 

origem ao convênio ou termo de parceria e dos dispêndios realizados com os 

recursos recebidos do poder público. Procede-se ao acompanhamento periódico do 

cronograma preestabelecido, para evitar prejuízo, exigindo-se, ainda, prestação de 

contas, na forma contábil (MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS, 2010). 

A participação popular a partir da ação das associações é essencial 

para o alcance de objetivos comuns, conforme destacado por Anjos (2014), que 

ressalta a função social como principal das associações. Visando à constituição de 

uma comunidade de interesses para defesa da igualdade dos direitos sociais, criam 

meios para a inserção social e para a responsabilização, sendo mediadoras entre 

cidadãos e instituições. O autor conclui o pensamento reafirmando a grande 

importância dessa mediação para a participação democrática da população. 

Nesse contexto surge o líder comunitário, que é “um elemento 

catalisador, devendo ter consciência de seu papel como interlocutor dos interesses 

da comunidade, nas relações estabelecidas com o Estado [...] falando em nome de 

toda a comunidade” (BORGES, 2003, p.46), assunto a ser tratado no próximo 

subitem. 

 

 

2.4 O PAPEL DO LIDER COMUNITÁRIO E O ACESSO ÀS FONTES DE 

INFORMAÇÃO  

 

 

Diante do desenvolvimento humano, social, econômico, entre outros, e 

do conhecimento como forma de poder, é preciso entender o papel do líder 
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comunitário e sua relação com a informação, possível instrumento para solicitações 

perante o poder público, uma vez que tanto o desenvolvimento regional quanto o 

desenvolvimento local ocorrem a partir do desenvolvimento das pessoas. 

De acordo com Robbins (2005), liderança é a habilidade e capacidade 

de influenciar e conduzir um determinado grupo de pessoas para o alcance de um 

objetivo. Existem algumas teorias de liderança, mas de uma forma geral, o líder já 

traz em si algumas características. 

Moura (2011) apresenta como conceito de liderança a capacidade de 

articulação de um indivíduo em um grupo de pessoas, coordenando esforços para 

alcance de um projeto comum. Marinho (2005) complementa esta definição com o 

significado de líder, que é uma pessoa a serviço de outras, e que tem na satisfação 

dos companheiros a satisfação pessoal.  Sendo ainda reforçado pela Teoria da 

Liderança Servidora, em que o crescimento e o bem-estar são o objetivo último da 

liderança, que tem por essência o desenvolvimento das pessoas e sua realização 

pessoal. Percebe-se por esses conceitos que o líder é movido pelo sentimento de 

busca constante para a satisfação do interesse comum. 

Conclui-se então que o termo liderança refere-se a uma relação 

baseada nos propósitos do ocupante da posição de líder em consonância com o 

grupo liderado, e que o carisma é crucial para a efetivação da liderança (MOURA, 

2011). 

Pinheiro e Borges (2012) ressaltam que uma comunidade deve ser 

consciente da interdependência entre os membros, sendo que o grupo, coordenado 

e gerenciado por um líder, será capaz de desenvolver-se sustentavelmente, uma vez 

que o líder é a mola propulsora deste processo. E para a execução eficaz da 

liderança, é necessário que o líder: seja carismático; dedique atenção 

individualizada aos membros da comunidade, adeque-se às necessidades comuns; 

e estimule a consciência dos problemas comunitários em cada um dos membros. 

Além disso, Schein (2009) também aponta que o entendimento cultural é essencial 

aos líderes, pois se trata de fator parcialmente influenciado pelo seu comportamento, 

sendo a cultura resultado de um processo complexo de aprendizagem em grupo. 

De acordo com Moura (2011, p. 54) há um tipo de liderança que ocorre 

pelo uso proficiente da informação, pois “o privilégio da posse, o uso criterioso e 

articulado e a disseminação informacional realizada por determinado ator social por 

vezes atuam como uma aura mítica de um poder excepcional”. Ainda de acordo com 
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a autora, recentemente percebe-se que a informação e elementos informacionais 

têm contribuído na identificação de um líder e na efetivação política de lideranças.  

Dessa forma, o líder comunitário, responsável por ser interlocutor das 

necessidades das diversas regiões da cidade, poderá ter suas aptidões 

desenvolvidas ao longo de um processo, que muitas vezes é iniciado por 

necessidade, ou em um serviço voluntário por paixão pelo que faz, sem, entretanto, 

ter desenvolvido suas capacidades de liderança e competências. 

Sobre esse papel do líder como interlocutor da sociedade, adentra-se 

um pouco pelas veredas das políticas públicas, próximo assunto a ser abordado. 

 

 

2.5 POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA ASSOCIAÇÕES DE MORADORES 

 

 

Cada governante tem projetos diferentes para atender à população, os 

quais abrangem educação, saúde, meio ambiente, transporte, aperfeiçoamento 

profissional e outros. Políticas públicas são ações governamentais que dependem 

do plano de trabalho estabelecido pelo governo vigente, para enfrentar problemas 

públicos. Elas são meios utilizados para o alcance de um objetivo, de forma eficaz e 

eficiente. 

Algumas definições de políticas públicas são dadas a seguir. Souza 

(2007, p. 69) as define como: “o campo do conhecimento que busca, ao mesmo 

tempo, colocar o governo em ação e/ou analisar essa ação (variável independente) 

e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações (variável 

independente)”. Gonçalves (2006, p. 94), seguindo também essa linha, diz que “as 

políticas públicas visam produzir efeitos, realizar metas, proporcionar bens e 

serviços à população”.  

O Estado é protagonista no estabelecimento de políticas públicas, 

contudo, na abordagem multicêntrica estabelecida por Secchi (2010), existem vários 

atores no processo de determinação de quais serão as políticas públicas aplicadas.  

As associações de moradores são instrumentos para implementação 

dessas ações. De acordo com Ribeiro (2016), quando as causas das associações 

de moradores são legítimas e atendem à coletividade do bairro, elas podem tanto 

influenciar como, construir políticas públicas. 
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3 INFORMAÇÃO CONTÁBIL DO ÓRGÃO PÚBLICO PARA 

ASSOCIAÇÕES DE MORADORES 

 

 

Para alavancar o conhecimento e a participação na construção de 

políticas públicas é necessária a atenção das associações de moradores, mas 

principalmente do órgão público a algumas características e regras para a 

divulgação das informações contábeis ao público, ou seja, o cumprimento da 

legislação vigente e normas publicadas. 

Reis, Silva e Massensini (2011) destacam a informação como a 

maneira pela qual se busca compreender a realidade na qual estamos inseridos 

objetivando a apropriação de diferentes aspectos que nos cercam. Assim, os autores 

destacam que a obtenção da informação é uma prática social, que depende da ação 

do individuo e de seu posicionamento a este respeito, podendo resultar em uma 

mudança no contexto da sociedade. 

Em relação à informação contábil e o cumprimento da legislação 

vigente pelo órgão público em questão, a Prefeitura Municipal de Franca, torna-se 

relevante conhecer alguns aspectos pertinentes à sua disponibilização à sociedade. 

 

 

3.1 ESTRUTURA CONCEITUAL E O PROCESSO DE CONVERGÊNCIA: NOVAS 

POSSIBILIDADES DE SIMPLIFICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES PARA OS 

USUÁRIOS 

 

 

Neste sentido, o Conselho Federal de Contabilidade editou uma norma 

referentes aos objetivos, divulgação das informações e características qualitativas 

no reporte final ao usuário, com aplicabilidade a partir de 1º janeiro de 2017. 

Essa também atendeu à necessidade de convergência das Normas 

Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCs TSP) com às Normas 

Internacionais de padronizações de procedimentos na Contabilidade Pública.  

A Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação 

Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público (Estrutura Conceitual), 
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publicada em 04 de outubro de 2016, estabelece os conceitos que devem ser 

aplicados no desenvolvimento das demais Normas Brasileiras de Contabilidade 

Aplicadas ao Setor Público (NBCs TSP). A seguir são transcritos alguns trechos 

relevantes para este trabalho.  

Diferentemente das organizações privadas, para a maioria das 

entidades de setor público, o principal objetivo é a prestação de serviços à 

sociedade, o que permite apenas avaliações parciais em torno da análise da 

situação patrimonial, do desempenho e dos fluxos de caixa.  

Assim, a Estrutura Conceitual traz conceitos que são aplicáveis à 

elaboração e à divulgação formal dos Relatórios Contábeis de Propósito Geral das 

Entidades do Setor Público, doravante, RCPGs. Esses relatórios fornecem 

informações aos seus usuários para subsidiar os processos decisórios e a prestação 

de contas e responsabilização (accountability). Desse modo, a norma fala que 

seriam necessárias informações para subsidiar as avaliações de algumas questões 

pelos usuários, tais como: se a prestação de serviços à sociedade foi eficiente e 

eficaz; a verificação da disponibilidade de recursos e as restrições ou condições 

para gastos futuros; a extensão na qual a carga tributária, que recai sobre os 

contribuintes em períodos futuros para pagar por serviços correntes, tem mudado e; 

se houve melhora ou piora na capacidade da entidade para prestar serviços em 

relação a exercícios anteriores. 

O Capítulo 2, da mesma norma, trata de aspectos relacionados aos, 

objetivos e usuários da Informação Contábil de Propósito Geral das Entidades do 

Setor Público. Aponta que os objetivos da elaboração e divulgação da informação 

contábil estão relacionados ao fornecimento de informações sobre a entidade do 

setor público, que são úteis aos usuários dos relatórios contábeis para a prestação 

de contas, responsabilização (accountability) e tomada de decisão, sendo a 

divulgação da informação determinada com base nas necessidades de informação 

dos usuários. 

De acordo com o documento, são usuários dos Relatórios Contábeis 

de Propósito Geral das Entidades do Setor Público (RCPGs): 

 Governos e outras entidades do setor público;  

 Usuários dos serviços e seus representantes e os provedores de recursos e 

seus representantes; 
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 Os cidadãos que recebem os serviços do governo e de outras entidades do 

setor público e proveem parte dos recursos para esse fim. 

Contudo, ressalta-se que esses relatórios não são elaborados e 

divulgados para atender a necessidades de informações específicas ou particulares. 

A principal função dos governos e de outras entidades do setor público 

é a de fornecer serviços que aprimorem ou mantenham o bem-estar dos cidadãos e 

dos outros indivíduos. Esses serviços incluem, por exemplo: programas e políticas 

de bem-estar, educação pública, segurança e defesa nacional. Na maioria dos 

casos, esses serviços são fornecidos como resultado de transação sem 

contraprestação em ambiente não competitivo. 

A informação fornecida nos Relatórios Contábeis de Propósito Geral 

das Entidades do Setor Público (RCPGs), para fins de prestação de contas e 

responsabilização (accountability), subsidia e contribui para a tomada de decisão. 

Ela também é útil para a tomada de decisão pelos usuários dos relatórios, inclusive 

as decisões que os doadores e outros patrocinadores tomam sobre o provimento de 

recursos à entidade.  

Os usuários dos serviços exigem, também, informação sobre as 

consequências das decisões tomadas e das atividades realizadas pela entidade 

durante o exercício e sobre os recursos disponíveis para dar suporte à prestação de 

serviços em períodos futuros, às atividades e objetivos da prestação de serviços, 

aos montantes e às fontes de recuperação dos custos necessários para dar suporte 

a essas atividades. 

Os credores por empréstimos e outros credores exigem informação 

como insumo para avaliações da liquidez da entidade e, portanto, se o montante e o 

prazo para pagamento estarão em conformidade com o que foi contratado.  

Os doadores exigem informação para dar suporte às avaliações que 

indicam se a entidade está utilizando os recursos com eficácia, eficiência, 

economicidade e da maneira pretendida. Eles também exigem informação sobre as 

atividades previstas de prestação de serviços e as necessidades de recursos. 

A informação sobre a situação patrimonial do governo ou outra 

entidade do setor público possibilita aos usuários identificarem os recursos da 

entidade e as demandas sobre esses recursos na data de divulgação do relatório. 

Isso fornece informação útil como subsídio às avaliações de questões tais como: 
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 a extensão na qual a administração cumpriu suas obrigações em 

salvaguardar e administrar os recursos da entidade, permitindo avaliar se a entidade 

adquiriu recursos com economicidade e os utilizou com eficácia e eficiência para 

atingir os seus objetivos de prestação de serviços; 

 a extensão na qual os recursos estão disponíveis para dar suporte às 

atividades relativas à prestação de serviços futuros e as mudanças durante o 

exercício, relativas ao montante ou à composição desses recursos, bem como as 

demandas sobre esses recursos; e 

 os montantes e o cronograma de fluxos de caixa futuros necessários aos 

serviços e ao pagamento das demandas existentes sobre os recursos da entidade, 

contribui para as avaliações do desempenho e da liquidez e da solvência da 

entidade, além disso, indica como a entidade arrecadou e utilizou os recursos 

durante o período, inclusive os empréstimos tomados e pagos, bem como as suas 

aquisições e vendas, por exemplo, do seu ativo imobilizado. 

As informações sobre a situação patrimonial, sobre o desempenho e 

sobre os fluxos de caixa são normalmente apresentadas nas demonstrações 

contábeis. Para auxiliar os usuários a entender, interpretar e inserir em contexto a 

informação apresentada nas demonstrações contábeis, os Relatórios Contábeis de 

Propósito Geral das Entidades do Setor Público (RCPGs) também podem fornecer 

informações financeiras e não financeiras que aprimoram, complementam e 

suplementam as demonstrações contábeis, inclusive as informações sobre questões 

relacionadas ao governo ou outra entidade do setor público. 

Essa informação pode ser apresentada nas notas explicativas às 

demonstrações contábeis ou em relatórios separados incluídos nos Relatórios 

Contábeis de Propósito Geral das Entidades do Setor Público (RCPGs). 

Também no capítulo 2, são tratados aspectos da informação 

orçamentária e cumprimento da legislação ou outra regulamentação relativa à 

captação e à utilização de recursos. Descreve que o orçamento fornece informação 

financeira aos interessados sobre os planos operacionais da entidade para o período 

futuro, as suas necessidades de capital e, frequentemente, os seus objetivos e as 

suas expectativas em relação à prestação de serviços.  

O orçamento é utilizado para justificar a captação de recursos dos 

contribuintes e de outros provedores de recursos, e estabelece os regramentos para 

os dispêndios de recursos.  
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A inclusão de informação que auxilia os usuários na avaliação da 

extensão na qual as receitas, as despesas, os fluxos de caixa e os resultados 

financeiros da entidade devem estar em conformidade com as estimativas refletidas 

nos orçamentos aprovados, bem como a aderência da entidade à legislação ou 

outra regulamentação acerca da captação e da utilização dos recursos, é importante 

para a determinação de quão bem a entidade do setor público alcançou os seus 

objetivos financeiros. Tal informação é necessária para a prestação de contas e 

responsabilização (accountability) do governo ou de outra entidade do setor público 

perante os administrados, para o aprimoramento da avaliação do desempenho da 

entidade e para a tomada de decisão. 

Outro aspecto tratado pela Estrutura Conceitual, em seu terceiro 

capítulo, diz respeito às características qualitativas da informação que, incluída nos 

RCPGs, são atributos que tornam a informação útil para os usuários e dão suporte 

ao cumprimento dos objetivos da informação contábil. São características 

qualitativas da informação incluída nos RCPGs: a relevância, a representação 

fidedigna, a compreensibilidade, a tempestividade, a comparabilidade e a 

verificabilidade. 

O detalhamento de cada um dos atributos é apresentado 

resumidamente a seguir: 

 Relevância – as informações financeiras e não financeiras são relevantes caso 

sejam capazes de influenciar significativamente o cumprimento dos objetivos da 

elaboração e da divulgação da informação contábil. São capazes de exercer 

essa influência quando têm valor confirmatório, preditivo ou ambos. A mesma 

informação auxilia a confirmar ou a corrigir as expectativas e previsões passadas 

dos usuários acerca da capacidade da entidade de responder a tais alterações;  

 Representação fidedigna - é alcançada quando a representação do fenômeno é 

completa, neutra e livre de erro material. A informação que representa fielmente 

um fenômeno econômico ou outro fenômeno retrata a substância da transação, 

a qual pode não corresponder, necessariamente, à sua forma jurídica. A 

omissão de algumas informações pode fazer com que a representação do 

fenômeno econômico ou outro qualquer seja falsa ou enganosa, não sendo útil 

para os usuários dos relatórios; 

 Compreensibilidade - permite que os usuários compreendam o seu significado. 

Os Relatórios Contábeis de Propósito Geral das Entidades do Setor Público 
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(RCPGs) devem apresentar a informação de maneira que corresponda às 

necessidades e à base do conhecimento dos usuários, bem como a natureza da 

informação apresentada. Elas devem ser escritas em linguagem simples e 

apresentadas de maneira que sejam prontamente compreensíveis pelos 

usuários. A compreensão é aprimorada quando a informação é classificada e 

apresentada de maneira clara e sucinta. A comparabilidade pode também 

aprimorar a compreensibilidade; 

 Tempestividade - significa ter informação disponível para os usuários antes que 

ela perca a sua capacidade de ser útil para fins de prestação de contas, 

responsabilização (accountability) e tomada de decisão. A ausência de 

tempestividade pode tornar a informação menos útil; 

 Comparabilidade - é a qualidade da informação que possibilita aos usuários 

identificar semelhanças e diferenças entre dois conjuntos de fenômenos. A 

comparabilidade não é uma qualidade de item individual de informação, mas, 

antes, a qualidade da relação entre dois ou mais itens de informação; 

 Verificabilidade - é a qualidade da informação que ajuda a assegurar aos 

usuários que a informação contida nos Relatórios Contábeis de Propósito Geral 

das Entidades do Setor Público (RCPGs) representa fielmente os fenômenos 

econômicos ou de outra natureza que se propõe a representar.  

Também no capitulo três são apresentadas restrições acerca da 

informação incluída nos Relatórios Contábeis de Propósito Geral das Entidades do 

Setor Público (RCPGs) que são:  

- Materialidade: a omissão ou distorção da informação influenciam na prestação de 

contas e responsabilização (accountability) e na tomada de decisão do usuário;  

- Custo-benefício: avaliar se os benefícios da informação justificam seus custos é, 

com frequência, uma questão de julgamento de valor, pois não é possível identificar 

todos os custos e todos os benefícios da informação incluída e;  

- Equilíbrio entre as características qualitativas. 

Como se pode observar, a norma trata de peculiaridades do setor 

público, que não visa lucro financeiro, mas que tem a gestão voltada ao atendimento 

das necessidades dos cidadãos, e define a sociedade como principal usuária da 

informação contábil pública, o que eleva a importância da transparência pública para 

o controle social. Além disso, a norma reforça aspectos como publicidade, 
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compreensibilidade e utilidade da informação tanto para controle quanto para 

tomada de decisões. 

Posto isso, no próximo subitem serão observados alguns pontos sobre 

a disponibilização da informação pública municipal para a sociedade. 

 

 

 3.2 ACESSO E TRANSPARÊNCIA NO SITE DO ÓRGÃO MUNICIPAL 

 

 

A informação é componente importante no processo de formação do 

conhecimento, porém, por si só, não exime o indivíduo do trabalho de escolha e 

análise para que se transforme em conhecimento e consequentemente, em ação. 

(REIS; SILVA; MASSENSINI, 2011). Carvalho (2007, p.81) diz que “as organizações 

encontram na informação, no conhecimento e no planejamento, os elementos que 

irão subsidiar a tomada de decisão”.  

Voltando o olhar para a administração pública, nota-se que a 

transparência da informação, é necessária para que se tenha uma democracia 

participativa, que assegure a responsabilidade e a legitimidade da administração 

pública (BULGARIM et al, 2012). A partir dessa democracia participativa os cidadãos 

poderão exercer um controle sobre a forma como os recursos arrecadados são 

gastos. 

Bulgarim et al (2012, p.124) afirmam que o controle social é feito a 

partir da participação dos cidadãos e, para que isso ocorra, eles precisam ter acesso 

à informação de boa qualidade, “pois quanto melhor informada é uma sociedade a 

respeito da vida da comunidade, melhores condições terá ela de exercer o controle 

social sobre a atuação de seus representantes”.  Tal controle ocorrerá a partir da 

transparência nas informações, e ocasionará a participação popular na gestão 

pública com interferência na tomada de decisões administrativas, auxiliando o gestor 

para que adote medidas que atendam o interesse público. Os autores apresentam a 

Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) como principal instrumento para garantia da 

transparência da administração pública. 

A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF), alterada 

pela Lei Complementar nº 131, de 2009, garante que as informações referentes ao 
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gerenciamento de recursos públicos devem ser disponibilizadas aos cidadãos, 

garantindo a transparência das informações, o que permite maior aproximação entre 

cidadãos e governos. O Decreto nº 5482, de 30 de junho de 2005, e a Lei Federal nº 

12.527, de 21 de novembro de 2011, falam da publicidade e do acesso à 

informação, estabelecendo prazos e regras para a adequada publicidade das 

informações.  

Com fundamento nessas leis e, também com base na conceituação de 

accountability, buscou-se a disponibilidade das informações no site da Prefeitura 

Municipal de Franca, que será a base para coleta e análise das informações a serem 

utilizadas. De acordo com Cruz et al: “a accountability governamental se materializa 

a partir da divulgação de informações claras e tempestivas acerca de resultado da 

atuação da gestão pública, bem como suas implicações para a sociedade. Essa 

divulgação deve abranger informações quantitativas e qualitativas, disponibilizadas 

de forma acessível a todos os atores sociais, em meios de comunicação eficazes, 

com destaque para a internet.” 

Além da avaliação das características mencionadas anteriormente, 

também procurou-se averiguar a presença das limitações verificadas por Platt Neto, 

Cruz e Vieira apud Platt Neto et al (2007) na divulgação das contas públicas da 

instituição com o uso da Internet, as quais são listadas a seguir:  

 informações incompletas e desatualizadas; 

 dados em séries históricas descontinuadas;  

 links inexistentes (quebrados);  

 carência de gráficos;  

 identificação parcial (incompleta) de demonstrativos e tabelas; 

 ausência de notas explicativas;  

 ausência de glossário de termos técnicos;  

 não utilização da Homepage Contas Públicas; e 

 ausência de explicações metodológicas para apuração de custos. 

Os mesmos autores (2007) mencionam o conceito de transparência 

como o algo mais amplo que publicidade, pois não é simplesmente divulgar a 

informação, é necessário que ela obedeça outros critérios como relevância, 

confiabilidade, tempestividade e compreensibilidade. Esses fatores favorecem o 

exercício de cidadania da população, esclarecendo a Lei de Acesso à Informação 
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(LAI), esta observação converge com a Estrutura Conceitual recém-publicada 

apresentada no subitem anterior. 

Antes da promulgação da lei, a obtenção de informações era 

burocrática e morosa, além disso, não havia o desvelo com a qualidade da 

informação, pois essa seria compreendida somente por especialistas da área de 

contabilidade pública, dadas as particularidades do assunto. Recentemente há uma 

convergência para que a contabilidade pública esteja alinhada com a contabilidade 

geral, facilitando seu entendimento.  

As informações extraídas de sites oficiais podem ser utilizadas como 

base para análise da qualidade e destinação do gasto público. Devido à 

complexidade dos dados, percebe-se que há baixa adesão às audiências públicas, 

tanto as que definirão o Plano Plurianual, quanto às subsequentes, de elaboração do 

orçamento e acompanhamento da execução orçamentária. O incentivo ao 

entendimento da informação publicada e participação nessas reuniões, denota 

exercício de cidadania e desenvolvimento de competências para interpretar e 

questionar os dados expostos. 

Muitas são as questões sobre informações e transparência do setor 

público que podem ser direcionadas para as associações. O Quadro 2 apresenta 

alguns estudos acerca da transparência pública e da divulgação das demonstrações 

aos usuários. Dessa forma, é destacada uma síntese dos estudos de autores que 

investigam a qualidade e disponibilidade da informação pública e outros descritivos.
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Quadro 2 – Levantamento de estudos sobre contabilidade pública para usuários – terceiro setor 

Tema de Estudo Objetivo geral Problema de Pesquisa Variáveis Estudadas Resultados Autor/ Data/ Tipo 

A normatização da 
contabilidade 
governamental: 
fatores críticos que 
impactam as 
informações dadas 
aos usuários das 
informações 
contábeis 

Revelar que a 
informação contábil não 
deve ficar restrita ao 
âmbito da União ou de 
cada um dos estados e 
municípios. 

controvérsias que 
podem prejudicar a 
transparência das 
demonstrações e 
estatísticas 
consolidadas do setor 
público que cada vez 
estarão mais herméticas 
e obscuras em face da 
ausência de 
convergência e 
homogeneidade das 
transações postas em 
relevo. 

Contabilidade 
Governamental/ 
Finanças 
Públicas/Normatizaç
ão/ Contas Públicas 

A Contabilidade Governamental deve ser 
usada como elemento obrigatório para as 
informações externas e instrumento de 
planejamento e controle para os 
administradores públicos. Ela é 
essencialmente um processo contínuo 
para a tomada de decisões. Se a 
informação contábil for essencialmente a 
mesma em todo o universo será, assim, 
uma verdadeira linguagem nacional dos 
negócios públicos e facilitará o 
entendimento, não só por parte de 
investidores interessados em fornecer 
bens e serviços ou aplicar capitais, bem 
como dos cidadãos que precisam de 
informações sobre o destino dado aos 
recursos que lhe são subtraídos mediante 
a cobrança de impostos. 

Lino Martins da 
Silva, 2007. 
(Artigo) 

Publicidade e 
Transparência das 
Contas Públicas: 
obrigatoriedade e 
abrangência desses 
princípios 
na administração 
pública brasileira 

Caracterizar a 
obrigatoriedade e a 
abrangência dos 
princípios da 
publicidade e da 
transparência na 
administração pública 
brasileira, com 
enfoque na divulgação 
das contas públicas 

Como os esforços 
legislativos estão sendo 
implementados 
e como a modernização 
imposta pela legislação 
e implementada pela 
administração pública 
repercutem no controle 
social e na demanda de 
informações contábeis. 

Contas públicas/ 
Princípio da 
transparência/ 
Princípio da 
publicidade. 

A partir da análise desenvolvida, intui-se 
que a transparência pressupõe três 
elementos ou dimensões: a publicidade, a 
compreensibilidade e a utilidade para 
decisões. Quanto à publicidade das 
informações, tratou-se de estratégias de 
divulgação das contas públicas, 
destacando a expansão recente do uso 
da Internet. As práticas apresentadas de 
divulgação caracterizam algumas 
limitações comuns na transparência 
governamental relacionadas às contas 
públicas. Desse modo, a transparência 
das contas públicas está limitada e pode, 
portanto, ser aprimorada 

Orion Augusto 
Platt Neto/ 
Flávio da Cruz/ 
Sandra Rolim 
Ensslin/ 
Leonardo 
Ensslin, 2007. 
(Artigo) 

continua 
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Quadro 2 (continuação) 

Transparência na 
elaboração, 
execução e 
prestação de 
contas do 
orçamento 
municipal: um 
estudo em um 
município 
brasileiro 

Identificar as ações 
utilizadas pelo 
município de Feira de 
Santana (BA) no 
período de 1997-2004 
para tornar transparente 
o processo de 
elaboração do 
orçamento e evidenciar 
os relatórios e outras 
informações 
concernentes à 
execução 
orçamentária. 

Abordar a transparência 
enquanto aspecto 
político do processo 
orçamentário e as 
contribuições e 
características da 
contabilidade enquanto 
instrumento de 
transparência da 
execução orçamentária 

Orçamento/ 
Transparência/ 
Contabilidade/ 
Prestação de 
Contas. 

A transparência como aspecto político do 
processo orçamentário apresentou-se 
incipiente no município de Feira de 
Santana no período analisado, verificou-
se melhoria a partir da segunda gestão, 
que pode ser atribuída às imposições da 
LRF que entrou em vigor a partir do 
exercício de 2001. Não se observou uma 
redução no déficit de accountability em 
decorrência do pouco incentivo à 
participação popular. Os recursos da 
Internet não foram amplamente utilizados 
para divulgar informações acerca da 
segunda gestão analisada e menos ainda 
da anterior. A contabilidade tem o 
compromisso de evidenciar informações 
transparentes, contribuindo para o 
aumento de accountability no trato com 
os recursos públicos consolidados por 
meio do processo orçamentário. 

Cláudia Ferreira 
da Cruz/ Aracéli 
Cristina de 
Sousa Ferreira, 
2008. (Artigo) 

A nova contabilidade 
pública brasileira 
como 
Instrumento de 
transparência sobre 
as contas 
Públicas 

Expor as mudanças 
trazidas pela nova 
contabilidade pública 
brasileira, identificar 
quais poderão contribuir 
para maior 
transparência nas 
contas públicas e 
distinguir e analisar as 
ações que já 
contribuíram em parte 
com esse objetivo. 

Como a nova 
contabilidade 
pública brasileira pode 
ser instrumento de 
transparência sobre as 
contas públicas? 

Contabilidade 
Pública/ 
Transparência 
Pública. 

Historicamente o enfoque da 
contabilidade pública sempre foi 
excessivamente orçamentário e voltado 
ao atendimento da legislação, não 
permitindo o efetivo acompanhamento da 
gestão e o conhecimento da influência 
dos administradores na evolução do 
patrimônio público. A uniformização dos 
procedimentos contábeis de todos os 
entes da federação, permite a 
comparabilidade, e aumenta a 
credibilidade da informação. A divulgação 
e acesso à informação de qualidade são 
indispensáveis ao processo de 
transparência das ações e políticas 
públicas implementadas pelo estado. 

Sonia Maria 
Augustinho, 
Isaura Alberton 
de Lima, 2012. 
(Artigo) 

continua 
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Quadro 2 (continuação) 

Transparência da 
gestão pública 
municipal: um 
estudo a partir 
dos portais 
eletrônicos dos 
maiores municípios 
brasileiros 

Verificar o nível de 
transparência das 
informações acerca da 
gestão pública 
divulgadas nos portais 
eletrônicos de 96 
municípios incluídos 
entre os 100 mais 
populosos do Brasil e 
quais características e 
indicadores 
socioeconômicos dos 
municípios podem 
contribuir para explicar o 
nível de transparência 
observado. 

Baixos níveis de 
transparência, 
considerados 
incompatíveis com o 
nível de 
desenvolvimento 
socioeconômico dos 
municípios 

Transparência/ 
gestão pública/ 
portais eletrônicos/ 
municípios. 

Os níveis de transparência das 
informações acerca da gestão pública nos 
portais eletrônicos dos maiores 
municípios brasileiros foram levantados 
mediante a construção de um modelo de 
investigação denominado de Índice de 
Transparência da Gestão Pública 
Municipal (ITGP-M). Constatou-se que os 
municípios da amostra não divulgaram de 
forma completa as informações acerca da 
gestão pública municipal, de acordo com 
o modelo de investigação proposto. Os 
municípios apresentaram um nível de 
transparência de informações 
incompatível com seu desenvolvimento 
socioeconômico. Por meio da análise de 
clusters pode-se considerar que existe 
associação entre as condições 
socioeconômicas dos municípios que tem 
direção positiva, melhores condições 
socioeconômicas tendem a implicar maior 
nível de transparência por parte dos 
municípios. 

Cláudia Ferreira 
Cruz 
/ Aracéli Cristina 
de Sousa 
Ferreira/ Lino 
Martins da Silva/ 
Marcelo Álvaro 
da Silva 
Macedo, 2012. 
(Artigo) 
 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 
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A partir das discussões apresentadas no Quadro 2, nota-se que a 

transparência legal ocorre e que as informações são disponibilizadas aos usuários, 

mas muitas vezes elas não são claras para uso e interpretação pela população em 

geral.  

Silva (2007) fala da importância da normatização da Contabilidade 

Governamental, para utilização como ferramenta para tomada de decisões e do 

quão ela é importante inclusive como ferramenta de controle na qualidade do gasto 

público. 

Platt Neto et al (2007) apontam aspectos relacionados a 

particularidades da transparência e acesso à informação disponibilizada, pontuando 

algumas limitações da divulgação. Cruz e Souza (2008) complementam o texto 

anterior trazendo o conceito e a necessidade de accountability, que está relacionado 

com o entendimento das informações contábeis.  

Souza, Silva e Macedo (2012) desenvolveram índices que permitem a 

avaliação da transparência pública nos principais sites governamentais e Augustinho 

e Lima (2012) mencionam a importância da edição das Normas de Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público, que tem auxiliado o entendimento de aspectos que 

anteriormente seriam interpretados apenas por especialistas. 

Partindo-se do pressuposto de que a informação relevante será, 

conforme a Estrutura Conceitual, “capaz de influenciar as avaliações e as decisões 

dos seus usuários” e a partir dos apontamentos feitos anteriormente, foram 

selecionados alguns tópicos do portal da transparência que podem ser direcionados 

para as associações, tais como as peças orçamentárias e contábeis do município, 

objeto de pesquisa em questão.  

As informações demonstradas e utilizadas são provenientes da 

Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Franca, responsável pela 

contabilização e disponibilização destas informações no site oficial do município. 

Além disso, outras informações relacionadas às Associações de 

Moradores foram pesquisadas a partir da Secretaria de Ação Social, cuja função 

extraída do site da Prefeitura Municipal é: 

 

[...] contribuir para a efetivação da LOAS como política pública, de caráter não 
contributivo, com estrutura descentralizada, democrática, tendo a família como foco 
prioritário da ação. [...] construção de uma rede organizada com a sociedade civil no 
sentido de assegurar ações integradas, com padrões de qualidade acordados e 
deliberados pelo Conselho Municipal de Assistência Social. (FRANCA, 2016) 
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A Secretaria é responsável pela inter-relação entre associações da 

sociedade civil e o poder público municipal, como elo entre os dois. 

Com o objetivo de analisar aspectos da acessibilidade e da qualidade 

apontados em tópicos anteriores e considerando o foco na informação contábil, com 

vistas ao entendimento dos acessos para coleta e filtragem dessa informação no 

órgão estudado, apresenta-se na sequência acessos iniciais para localização das 

informações contábeis no site da Prefeitura Municipal de Franca.  

A pesquisa foi realizada no site do órgão municipal por meio do 

caminho http://www.franca.sp.gov.br/portal/, escolhendo-se a seguir o ícone 

denominado “Portal da Transparência”. A partir destes acessos iniciais pode-se 

visualizar a tela reproduzida na Figura 1: 
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Figura 1 – Página de acesso às Contas Públicas 

 

Fonte: Página da Prefeitura Municipal de Franca
1 

                                                           
1
 http://www.franca.sp.gov.br/portaltransparencia/paginas/publica/contas_publicas.xhtml;jsessionid=O6TB9RnawZyBWc9lKJe05SrSVWaWI1OPWjMe43hV.spmf057:srv-

producao3.1 
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Pela Figura 1, percebem-se vários caminhos para acesso à 

informação, como exemplos podem-se citar os “Relatórios”, as “Pesquisas online”, 

os processos de “Licitações” entre outros.  Ter as informações publicadas e 

acessíveis é obrigação legal dos órgãos públicos, mas nem todos os municípios 

cumprem rigorosamente a lei devido a questões já mencionadas anteriormente.  

Após selecionar a opção “Transferências para o Terceiro Setor”, a 

Figura 2 demonstra um dos filtros, pelo qual identifica-se a possibilidade de acessar 

informações de transferências para as Organizações da Sociedade Civil por ano, e 

neste ponto são filtrados todos os repasses realizados a estas organizações, 

inclusive o objeto de estudo deste trabalho, as Associações de Moradores. 

Dentro do orçamento há a previsão de destinação de verbas para 

essas organizações, que precisam obedecer algumas regras para desenvolver 

projetos voltados para a população com o apoio do governo local, uma delas é estar 

inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS).  
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Figura 2 – Pesquisa de transferências ao Terceiro Setor 

 

Fonte: Página da Prefeitura Municipal de Franca
2 

                                                           
2
 http://www.franca.sp.gov.br/pmf-terceiro-setor 
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3.3 ORÇAMENTO PÚBLICO 

 

 

Dentro do processo de gestão pública, um dos principais focos é na 

administração orçamentária, que trabalha o planejamento do gasto público. 

De acordo com Kohama (2006), o Processo de Planejamento-

Orçamento do Brasil é composto pelos seguintes instrumentos: Plano Plurianual 

(PPA); Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e; Lei de Orçamentos Anuais (LOA). 

O Plano Plurianual é um planejamento para ampliação dos serviços 

públicos, ordenado segundo os graus de prioridade, o qual especifica, quantifica, 

qualifica e orça o custo de cada projeto por um prazo médio de quatro anos 

(ANGÉLICO, 1995).  

A Lei de Diretrizes orçamentárias orienta a elaboração dos orçamentos 

anuais, para adequá-los às diretrizes, objetivos e metas da administração pública, 

conforme estabelecidos no plano plurianual. 

A partir do planejamento das ações e da aprovação da população por 

meio das audiências públicas, será elaborado o orçamento anual que é definido por 

Angélico (1995), como sendo um programa de trabalho do Poder Executivo, em que 

se planeja a aplicação dos recursos esperados em programas de custeio, 

transferências e investimentos por um período financeiro.  

Outra definição é de que são peças orçamentárias que tratam da 

previsão da receita e fixação da despesa em regra no período de um ano, e são 

norteadoras dos atos governamentais dentro daquele período preestabelecido 

(KOHAMA, 2006). 

Também tem sua composição descrita na Lei nº 4.320, de 17 de março 

de 1964 em seu artigo 2º: “A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e 

despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e, o programa de 

trabalho do Governo obedecidos os princípios de unidade, universalidade e 

anualidade”. 

A partir das definições descritas anteriormente, é reproduzido na Figura 

3, o orçamento do município de Franca publicado anualmente para conhecimento da 

população, neste orçamento são estimadas as receitas a serem arrecadadas e 

previstas as despesas que basicamente estão relacionadas a custeio (manutenção 

de serviços de prestação continuada), investimentos e inversões financeiras: 
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Figura 3 – Publicação do Orçamento 2016 

 

Fonte: Página da Prefeitura Municipal de Franca
3  

 

Estratificando um pouco mais o conteúdo do site, identifica-se no 

Anexo IV – Relatório de Projetos no Orçamento, as transferências financeiras feitas 

a Associações Comunitárias, conforme pode ser visto no projeto 3210 da figura a 

seguir: 

 

 

 

 

 

                                                           
3
http://www.franca.sp.gov.br:8084/online2003/contabil/novo_portal_transparencia/loa/2016/lei/03.%20

Anexo%20II%20-%20Aplica%C3%A7%C3%B5es%20Vinculadas%20-

%20Total%20das%20Receitas%20e%20Despesas%20por%20Recursos.pdf 
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Figura 4 – Relatório de Projetos constantes no orçamento 2016 

Fonte: Página da Prefeitura Municipal de Franca
 4  

 

Pelo relatório exposto na Figura 4, é possível identificar os projetos que 

serão executados durante o exercício de 2016. Para cada ação a ser realizada, há 

uma previsão orçamentária, e é possível identificar as projeções de gastos em vários 

setores. Caso haja alterações, inclusões, exclusões a serem realizadas 

posteriormente à aprovação da lei, as modificações deverão ser votadas novamente 

para aprovação. Note-se que há um destaque para as Transferências às 

Associações Comunitárias (3210), que são nosso objeto de interesse.  

É possível detalhar ainda mais a previsão orçamentária como 

demonstrado na Figura 5, que evidencia a previsão de cofinanciamento de 59 

Associações Comunitárias, essas como dito anteriormente, para estarem habilitadas 

à captação dos recursos previstos deverão estar inscritas no Conselho Municipal de 

Assistência Social, em obediência ao Plano Nacional de Assistência Social, além 

disso, deverão cumprir várias obrigações acessórias para permanecerem aptas. 

 

                                                           
4
 http://www.franca.sp.gov.br:8084/online2003/contabil/novo_portal_transparencia/loa/2016/prop/05% 

20Anexo%20IV%20%20Rela%C3%A7%C3%A3o%20de%20A%C3%A7%C3%B5es%20de%20Gover
no%20constantes%20no%20Or%C3%A7amento.pdf 
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Figura 5 – Anexo VI da LDO: Planejamento orçamentário por ação  

Fonte: Página da Prefeitura Municipal de Franca
5  

 

 

3.4 DEMONSTRAÇÕES ÚTEIS PARA COLETA DE INFORMAÇÕES 

 

 

Após apresentação de acessos iniciais e entendimento de algumas 

peças orçamentárias, destacam-se algumas demonstrações que possuem 

informações úteis para coleta, análise, e acompanhamento da execução 

orçamentária, entre elas, os balancetes mensais, que permitem o acompanhamento 

da execução da despesa mensal do órgão, a Figura 6 apresenta o “Balancete 

Analítico da Despesa Processada”.  

                                                           
5
 http://www.franca.sp.gov.br:8084/online2003/contabil/novo_portal_transparencia/loa/2016/lei/09.%20    

Anexo%20VII-C%20-%20Anexo%20VI%20do%20Projeto%20AUDESPTCESP.pdf 
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Este demonstrativo permite o acompanhamento e comparação entre 

valores previstos e realizados na Lei Orçamentária Anual. Conforme planejamento 

estabelecido no Plano Plurianual, pode-se analisar a execução de programas, 

projetos e ações mensalmente. 

Continuando o acompanhamento da ação selecionada inicialmente no 

orçamento (3210), observa-se pela vinculação, que no período demonstrado foram 

empenhados R$ 289.871,10 (duzentos e oitenta e nove mil, oitocentos e setenta e 

um reais e dez centavos) e processados (vulgarmente entendido como prestação de 

serviço ou produto recebido) R$ 262.471,10 (duzentos e sessenta e dois mil, 

quatrocentos e setenta e um reais e dez centavos), tendo sido este valor já pago. 

Assim, percebe-se que pelas vinculações dos projetos e ações orçamentárias é 

possível observar quanto está sendo aplicado dentro do período: 
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Figura 6 – Balancete analítico da despesa Março/2016 

 

Fonte: Página da Prefeitura Municipal de Franca
6
  

                                                           
6
 http://www.franca.sp.gov.br:8084/online2003/contabil/novo_portal_transparencia/balancetes/bd/bd03 

2016.pdf 
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Nas informações disponíveis é possível verificar valores empenhados, 

processados e pagos, no mês e acumulados ao longo do ano. 

Os valores transferidos para organizações do terceiro setor, no caso 

em tela, as associações de moradores/ bairros que se enquadram nesta categoria 

pode ser visto na Figura 7, a seguir:  
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Figura 7 -  Transferências para o Terceiro Setor (convênios) 

Fonte: Página da Prefeitura Municipal de Franca
7 

                                                           
7
 www.franca.sp.gov.br/pmf-terceiro-setor/Transferencia.jsp  
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Observa-se no destaque da Figura 7: a data de realização do repasse; 

a associação que recebeu valores; a fonte do recurso e; o tipo. Percebe-se também 

que, no filtro de transferências ao terceiro setor, são abrangidas todas as 

Organizações da Sociedade Civil que prestam serviços à sociedade. 

Todavia, os mais diversos usuários em potencial da informação 

pública, como as Associações de Moradores, podem se deparar com algumas 

limitações de busca, acesso, entendimento da informação e, portanto, de seu uso 

efetivo.  

Embora tenham sido feitas apenas considerações acerca de algumas 

informações contábeis disponibilizadas, é possível verificar que o site da Prefeitura 

Municipal oferece muitas outras informações e canais de comunicação com a 

população em geral. É possível consultar informações sobre compras e licitações, 

procedimentos para regularização fiscal, imobiliária, secretarias existentes e serviços 

prestados entre vários outros assuntos pertinentes à sociedade em geral. 

Todavia, casos como falta de dados ou conteúdos desatualizados são 

observados, pois, ficou evidente que as informações referentes às associações de 

bairro como localização, presidente, telefones de contato estão desatualizados, 

confirmando constatações apontadas por Ribeiro (2016). 

Outro contraponto a ser considerado é a questão da inclusão digital, 

pois, apesar da disseminação do uso de computadores e da rede mundial de 

computadores, ainda é notório de forma geral que, muitas pessoas não têm 

conhecimentos técnicos em informática para fazer filtros e busca para utilização 

eficiente da informação, em especial a informação pública que merece destaque no 

quesito controle social. Entretanto, a habilidade tecnológica apesar de ser relevante 

não é o único fator preponderante para a busca e uso efetivo da informação pública 

contábil. É preciso conhecer e trabalhar os valores, crenças e pressupostos na 

conquista de habilidades em torno da informação para tomada de decisões. 

Assim sendo, a competência em informação e a cultura informacional, 

temas tratados na próxima seção, tornam-se relevantes em contextos do exercício 

da cidadania pela informação. 
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4 CULTURA INFORMACIONAL E COMPETÊNCIA INFORMACIONAL: 
MECANISMOS DE APROXIMAÇÃO OU DISTANCIAMENTO ENTRE 
O USUÁRIO E A FONTE 

 

 

Para maior aproveitamento das informações das demonstrações 

contábeis, dos orçamentos públicos, enfim, da informação pública, entende-se a 

necessidade de considerar a relevância da cultura informacional e o 

desenvolvimento de competências, entre elas a competência informacional. 

O uso efetivo da informação envolve diversos aspectos entre o valor e 

o uso da informação, nesse sentido Smith, Fadel e Pinto (2015, p.382) destacam: 

 

A relevância dada à informação em tempos de mudanças constantes 
impõem às organizações os desafios de considera-la como um 
elemento estrutural e do enfrentamento das competências necessárias 
para lidar com a informação como um instrumento específico de 
trabalho. 

 

Como mencionado por Araújo (2014, p. 38-39), a exigência no 

momento é de “uma sociedade de indivíduos que buscam, analisam, usam e 

transformam a informação em conhecimento”, tentando resolver problemas 

particulares que refletirão na sociedade como um todo.  

Belluzzo (2010, p. 28) destaca como riqueza da nova Era da 

Informação, “o conhecimento e a comunicação, e não os recursos naturais ou o 

trabalho físico”. Tal fato remete à competência informacional na área pública, pois o 

Estado é responsável por suprir algumas necessidades sociais, desta forma, 

entende-se que a informação governamental deve ser conhecida e entendida por 

todos os cidadãos.  

Embora a informação esteja acessível, percebe-se grande entrave na 

interpretação dos dados e mesmo no uso dos mesmos. Carvalho (2003, apud 

TÁLAMO; PONTES, 2009, p. 81) afirma que “[...] o processo de adaptação do 

homem à máquina tem sido o divisor de águas e que a conquista deste espaço pode 

ser feita através de processos de capacitação, realizando assim a verdadeira 

interação entre homem e máquina”. 

Assim, esta seção oferece embasamento teórico para a compreensão 

de aspectos relacionados à competência informacional, sendo que para tal é 
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essencial perpassar pelos conceitos de cultura, em especial a cultura organizacional 

que, consequentemente, conduz à cultura informacional. 

 

 

4.1 ESTUDOS INTRODUTÓRIOS SOBRE A EVOLUÇÃO CONCEITUAL DE 

CULTURA, DA ANTROPOLOGIA À INFORMAÇÃO 

 

 

 Schermerhorn, Hunt e Osborn (2001, p. 51) definem cultura como 

“formas aprendidas e compartilhadas de fazer as coisas numa sociedade, é a forma 

pela qual as pessoas de diferentes sociedades pensam, comportam-se e resolvem 

problemas”.  

Portanto, para se estudar a cultura informacional, torna-se relevante 

passar pelo entendimento de cultura organizacional. Nesse sentido, Freitas (2000) 

traz o conceito de cultura organizacional como sendo: 

 
Conjunto de representações imaginárias sociais que se constroem e 
reconstroem nas relações cotidianas dentro da organização e que se 
expressam em termos de valores, normas, significados e interpretações, 
visando um sentido de direção e unidade, tornando a organização fonte de 
identidade e de reconhecimento para seus membros. (FREITAS, 2000, 
p.89) 

 

Outro entendimento de cultura organizacional é de que se trata do 

conjunto de valores compartilhados por histórias e outros meios simbólicos, que 

ajudam as pessoas da organização a compreender quais atitudes são consideradas 

adequadas e quais são inaceitáveis (Griffin e Moorhead, 2006). 

Woida e Valentim (2006, p. 823) conduzem o entendimento da cultura 

informacional, dizendo que a cultura organizacional é mais abrangente e complexa, 

contudo, a cultura informacional possui elementos voltados para o ciclo e o 

comportamento informacional. 

 O assunto é tratado também por Smith e Fadel (2010), que evidenciam 

que o direcionamento da cultura organizacional para o ambiente informacional pode 

fornecer subsídios para o conhecimento da cultura informacional, com elementos da 

empresa que influenciam os processos de gestão e fluxos de informação.  

Em seu recorte, cultura informacional é entendida como “o 

discernimento do usuário da informação em relação ao contexto, às ferramentas de 
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mediação do acesso à informação, bem como às práticas socioculturais envolvidas” 

(MOURA, 2011, p.54).   

Assim, “a cultura informacional reflete especificamente as crenças, 

valores e pressupostos organizacionais em relação à informação e a cultura 

organizacional reflete todo o cotidiano” (FERRAREZI, 2016, p.37). 

Smith (2013) sintetizou o alinhamento dos elementos da cultura 

organizacional aos aspectos informacionais reproduzidos no Quadro 3: 

  

Quadro   3 - Elementos da Cultura Organizacional alinhados ao potencial da cultura informacional.  

CULTURA ORGANIZACIONAL 

Elementos   
 

Aspectos Gerais 
Aspectos Informacionais 
Cultura Informacional 
(CHOO, 2001) 

Normas  
São derivadas dos valores e 
pressupostos têm influência direta no 
comportamento informacional. 
Normas são padrões de 
comportamentos, formais ou 
informais, que definem o que é aceito 
ou o que é expectativa da 
organização (CHOO, 2001) 

- Indicação de processos de 
comunicação, inovação e de 
aprendizagem;  
- Incentivos à reflexão e investigação 
como parte das práticas de trabalho;  
- Formas de lidar com erros, fracassos e 
enganos;  
- Formas de trabalho que estimulem a 
colaboração entre indivíduos e grupos;  

- Cuidados e vigilância na coleta e no 
uso da informação;  
- Compartilhamento e divulgação ativa e 
proativa da informação;  
- Recompensas e reconhecimento para 
o uso efetivo da informação  

Procedimentos  
São padrões de comportamento 
repetitivos que envolvem regras, 
estruturas e formas de interação 
organizacional, (CHOO, 2001)  
Também são derivados dos valores e 
têm influência direta no 
comportamento informacional. 

-Desenvolvimento de planos, políticas, 
regras e rotinas para a gestão 
organizacional;  
- Definição do papel e da estrutura de 
lideranças bem delineados, mas 
flexíveis para perseguir a inovação;  
-Uso de Tecnologias de Comunicação e 
Informação;  
- Avaliação organizacional por medidas 
de desempenho;  

-Desenvolvimento de planos, políticas, 
regras e rotinas para a gestão da 
informação;  
-Treinamentos e desenvolvimento de 
habilidades e competências 
informacionais;  
-Mapeamento de informações de fontes 
externas e internas;  
-Rotinas de compartilhamento de 
informação bem definidas;  
-Medidas de desempenho do uso de 
ativos de informação  

Pressupostos  
Denotam a essência da cultura, são 
percepções inconscientes de diversas 
naturezas assumidas como verdades. 
“Mapa de ideias” ou “mapa mental” 
que define significados, apoia como 
reagir ao que ocorre e que ações 
adotar nos vários tipos de situação e 
resolução de problemas (SCHEIN, 
2009, p. 29)  

 

 

- A natureza dos relacionamentos é de 
colaboração;  
- A verdade é descoberta em grupo pelo 
processo decisório de forma 
participativa;  
- A atividade humana tem como foco a 
harmonia com o ambiente ao 
desenvolver suas capacidades do fazer;  
- A natureza do tempo tem como foco o 
presente, mas também o futuro.  
(DYER, 1988)  

- O compartilhamento de informação 
reforça o relacionamento de 
colaboração;  
- A informação como parte fundamental 
ao processo decisório;  
- As fontes de informação, interna e 
externa, são relevantes para a harmonia 
do ambiente e às práticas 
organizacionais, assim como para 
prever fatos, subsidiar o processo 
decisório no estabelecimento de 
estratégias.  

Ritos e rituais  
São os eventos que podem ser 
transformados em rotinas e que 
concretizam a cultura organizacional, 
sinalizam padrões de comportamento, 
exemplificam a maneira como os 
procedimentos são executados e 
ainda de forma criativa e lúdica 
dramatizam os valores 
organizacionais (FREITAS, 2007).  

- Negociações são rituais de redução de 
conflitos;  
- Rotinas de trabalho são rituais de 
redução de ansiedade por guiar 
comportamento;  
- Rituais de integração pode ampliar a 
natureza colaborativa e participativa de 
trabalho;  
(FREITAS, 2007).  

Os momentos de divulgação de 
recompensas e reconhecimento pelo 
uso da informação;  
As rotinas de trabalho pertinentes aos 
processos da gestão da informação;  
Atividades que incentivam a divulgação 
e compartilhamento da informação  

Sagas e Heróis  
São narrativas épicas que enaltecem 
o caminho percorrido pela 
organização e o enfrentamento das 
dificuldades destacando a figura do 
herói que representa um modelo de 
comportamento e desempenho com 
poder de influenciar os demais 

Heróis circunstanciais nas organizações 
contemporâneas são os profissionais:  
- que ultrapassam suas metas;  
- os mais criativos e inovadores;  
- que elaboram os melhores projetos;  
- que se destacam como maior 
colaborador e integrador de equipes de 
trabalho;  

Heróis envolvidos no processo da 
gestão da informação são os 
profissionais:  
- que apresentam as informações mais 
inovadoras;  
- que apresentam as informações mais 
estratégicas;  
- que se destacam por colaborar e 
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integrantes da organização 
(FREITAS, 2007).  

(FREITAS, 2007).  compartilhar informações estratégicas 
que enaltecem o trabalho dos demais 
integrantes do grupo;  

Tabus  
São preceitos escondidos ou 
silenciados com a finalidade de 
orientar os comportamentos em 
relação ao que não deve ser 
permitido ou acessado (FREITAS, 
2007).  

- Zonas proibidas;  
- Temas que causam constrangimentos;  
- Erros que envergonham;  
- Atos que ignoram aspectos morais e 
éticos;  
- Preconceitos  
(FREITAS, 2007)  

- A ausência da gestão da informação 
contábil para apoio no processo 
decisório pode ser um tema que causa 
constrangimento e por isto é silenciado.  
- Atos que ignoram aspectos morais e 
éticos no entorno da gestão da 
informação;  

Fonte: Smith (2013) adaptado de Choo (2001, p. 54), Schein (2009), Dyer (1988) e Freitas (2007). 

 

O Quadro 3 permite perceber que a cultura organizacional e a 

informacional para gestão da informação, exigem que os valores culturais sejam 

comunicados e compartilhados de forma que incentivem o uso e compartilhamento 

da informação e a reestruturação de aspectos informacionais, tecnológicos e 

humanos para efetivar procedimentos pertinentes à informação.  

Smith complementa mostrando que o despontar da cultura 

informacional saudável configura reconhecer o valor da gestão e a promoção do uso 

efetivo da informação, assim, os elementos da cultura organizacional e da cultura 

informacional precisam estar interligados e alinhados ao objetivo de valorização e 

uso da informação para geração de conhecimento. 

Na sociedade contemporânea, a cultura informacional caracteriza-se 

pela presença incisiva de suportes nos processos formativos, e pela riqueza de 

informações (MOURA, 2011, p.53). 

Embora a posse de infraestrutura e conhecimento técnico, para 

possibilitar o fluxo e compartilhamento da informação seja imprescindível, não são 

suficientes para garantir êxito com a informação (SMITH, 2013, p. 135). A autora 

conclui que a cultura informacional e a competência informacional tornam-se 

relevantes para concretizar o êxito no uso efetivo da informação.  

 

 

4.2 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO 

 

 

Fleury e Fleury (2001, p. 187) definem competência como: “um saber 

agir responsável e reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir 

conhecimentos, recursos e habilidades, que agreguem valor econômico à 

organização e valor social ao indivíduo”.  
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“A competência em informação, portanto, observada como um 

processo de busca da informação para a construção do conhecimento envolve ainda 

a utilização e interpretação de significados” (BASSETO, 2012, p. 76-77). 

Santos, Duarte e Prata (2008, p. 211) caracterizam a competência 

informacional como capacidade chave no processo de aprendizagem, uma vez que 

consiste em um conjunto de habilidades para interagir com a informação, utilizando-

as eficazmente no processo de tomada de decisões. 

Tálamo e Pontes (2009) demonstram em seu artigo um modelo 

apresentado durante a “Conferência Nacional de Bibliotecas Universitárias”, 

realizada em Londres. Os Sete Pilares da Competência Informacional, elaborados a 

partir de um estudo feito com usuários de bibliotecas universitárias, demonstra a 

relação entre as habilidades e competências na busca, recuperação e uso da 

informação.  

Neste caso, o usuário progride na competência à medida que pratica 

suas habilidades. Na Figura 8 é reproduzido o modelo, de tradução livre dos autores: 

 

Figura 8 - Habilidades Informacionais – Sete Pilares da Competência em Informação 

 

Fonte: Tálamo; Pontes (2009, p.83) 
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À base dos pilares estão a Biblioteca Básica de Habilidades e 

Habilidades em TI, sendo a primeira relacionada aos conhecimentos de cada 

indivíduo e a segunda, um processo de desenvolvimento, que permite ao usuário 

atingir o ápice da competência informacional. Desta forma, entende-se competência 

informacional, como uso proficiente dos recursos informacionais disponíveis. 

Visando estabelecer um parâmetro complementar para mapear o 

desenvolvimento de competências e habilidades em informação, utilizamos os 

padrões listados por Belluzzo (2007): 

 
Quadro 4 - Padrões básicos e/ou indicadores de competência em informação 

PADRÃO 1 – A pessoa competente em informação determina a natureza e a extensão da necessidade de 
informação 

 
· Indicador de Desempenho 

1.1 Define e reconhece a necessidade de informação 

 · Resultados Desejáveis 

1.1.1 Identifica um tópico de pesquisa ou outra informação necessária 

1.1.2 Formula questões apropriadas baseado na informação necessária ou tópico de pesquisa 

1.1.3 Usa fontes de informação gerais ou específicas para aumentar o seu conhecimento sobre o tópico 

1.1.4 Modifica a informação necessária ou o tópico de pesquisa para concluir o foco sob controle. 

1.1.5 Identifica conceitos e palavras-chave que representam a informação necessária ou o tópico de 
pesquisa/questão. 

 · Indicador de Desempenho 

1.2 Identifica uma variedade de tipos e formatos de fontes de informação potenciais 

 · Resultados Desejáveis 

1.2.1 Identifica o valor e as diferenças de potencialidades de fontes em uma variedade de formatos 
(documentos impressos e eletrônicos, pessoas, instituições, etc.) 

1.2.2 Identifica o propósito e o tipo de informação a que se destinam as fontes 

1.2.3 Diferencia fontes primárias e secundárias, reconhecendo o seu uso e a sua importância para cada área 
específica 

 · Indicador de Desempenho 

1.3 Considera os custos e benefícios da aquisição da informação necessária 

 · Resultados Desejáveis 

1.3.1 Determina a disponibilidade da informação necessária e toma decisões sobre as estratégias de pesquisa 
da informação e o uso de serviços de informação e qual a mídia adequada (por exemplo: intercâmbio, 
utilização de fontes locais, obtenção de imagens, vídeos, textos ou registros sonoros, etc.) 

1.3.2 Determina um planejamento exequível e um cronograma adequado para a obtenção da informação 
necessária. 
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PADRÃO 2 – A pessoa competente em informação acessa a informação necessária com efetividade 

 
· Indicador de Desempenho 

2.1 Seleciona os métodos mais apropriados de busca e/ou sistemas de recuperação da informação para 
acessar a informação necessária. 

 · Resultados Desejáveis 

2.1.1 Identifica os tipos de informação contidos em um sistema tradicional e os tipos de fontes indexadas 
eletronicamente 

2.1.2 Seleciona apropriadamente os sistemas de recuperação de informação para pesquisar o 
problema/tópico baseado na investigação da sua abrangência, conteúdo, organização e solicita ajuda para 
pesquisar em diferentes instrumentos como as bases de dados, fontes de referência e outras. 

2.1.3 Identifica outros métodos de pesquisa para obter a informação necessária, os quais podem não estarem 
disponíveis por meio dos sistemas de recuperação da informação tradicionais e eletrônicos (por exemplo: 
necessidade de fazer entrevistas com especialistas, etc.) 

 · Indicador de Desempenho 

2.2 Constrói e implementa estratégias de busca delineadas com efetividade. 

 · Resultados Desejáveis 

2.2.1 Desenvolve um plano de pesquisa apropriado aos sistemas de recuperação da informação e/ou método 
de pesquisa. 

2.2.2 Identifica palavras-chave, frases, sinônimos e termos relacionados com a informação necessária 

2.2.3 Seleciona vocabulário controlado específico como instrumento de pesquisa e identifica quando o 
vocabulário controlado é usado em um item registrado e executa a pesquisa com sucesso usando 
adequadamente o vocabulário selecionado. 

2.2.4 Constrói e implementa uma estratégia de busca usando códigos e comandos de acordo com o sistema 
de recuperação de informação utilizado (por exemplo: a lógica booleana, ordem alfabética de termos, 
referência cruzada, etc.) 

2.2.5 Utiliza a autoajuda dos sistemas de recuperação e outros meios (por exemplo: profissionais da 
informação) para melhorar os seus resultados. 

 · Indicador de Desempenho 

2.3 Busca a informação via eletrônica ou com pessoas utilizando uma variedade de métodos. 

 · Resultados Desejáveis 

2.3.1 Usa vários sistemas de recuperação da informação em uma variedade de formatos (impressos e 
eletrônicos) 

2.3.2 Distingue pelas citações os vários tipos de documentos (por exemplo: livros, periódicos, teses, etc.) 

2.3.3 Utiliza vários esquemas de classificação ou outros sistemas para localizar as fontes de informação junto 
aos serviços de informação. 

2.3.4 Utiliza serviços on-line ou pessoas especializadas disponíveis na instituição para recuperar a informação 
necessária 

 · Indicador de Desempenho 

2.4 A pessoa competente em informação retrabalha e melhora a estratégia de busca quando necessário 

 · Resultados Desejáveis 

2.4.1 Avalia a quantidade, qualidade e relevância dos resultados da pesquisa para determinar sistemas 
alternativos de recuperação da informação ou métodos de pesquisa ainda precisam ser usados. 

2.4.2 Identifica lacunas na informação necessária face aos resultados da pesquisa 

2.4.3 Revisa a estratégia de busca se for necessário obter mais informação. 

 · Indicador de Desempenho 
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2.5 A pessoa competente em informação extrai, registra e gerencia a informação e suas fontes 

 · Resultados Desejáveis 

2.5.1 Registra todas as informações com as citações pertinentes para futura referenciação bibliográfica 

2.5.2 Demonstra compreender como organizar e tratar a informação obtida 

2.5.3 Diferencia entre os tipos de fontes citadas e compreende os elementos e a forma correta de citação 
para os vários tipos de fontes de acordo com as normas de documentação vigentes 

 
PADRÃO 3 – A pessoa competente em informação avalia criticamente a informação e as suas fontes 

 
· Indicador de Desempenho 

3. 1 Demonstra conhecimento da maior parte das ideias da informação obtida 

 · Resultados Desejáveis 

3.1.1 Seleciona a informação relevante baseado na compreensão das ideias contidas nas fontes de 
informação 

3.1.2 Reformula conceitos com suas próprias palavras 

3.1.3 Identifica textualmente a informação que foi adequadamente transcrita ou parafraseada 

 · Indicador de Desempenho 

3.2 Articula e aplica critérios de avaliação para a informação e as fontes 

 · Resultados Desejáveis 

3.2.1 Examina e compara a informação de várias fontes para avaliar a sua confiabilidade, validade, precisão, 
autoridade, atualidade e ponto de vista ou tendências 

3.2.2 Analisa a lógica da argumentação da informação obtida 

3.2.3 Reconhece e descreve os vários aspectos de uma fonte, seus impactos e valor para o projeto de 
pesquisa, assim como as tendências e impactos relacionados a pressupostos de ordem cultural, geográfica ou 
histórica e/ou atualidade da fonte de informação 

3.2.4 Demonstra a habilidade de encontrar a informação sobre a autoridade e qualificação de autores e/ou 
editores-produtores 

3.2.5 Demonstra compreensão e habilidade para interpretar referências bibliográficas ou créditos 
encontrados nas fontes como meios de acessar informação precisa e válida 

3.2.6 Demonstra compreensão da necessidade de verificar a precisão e completeza de dados ou fatos 

 · Indicador de Desempenho 

3.3 Compara o novo conhecimento com o conhecimento anterior para determinar o valor agregado, 
contradições ou outra característica da informação 

 · Resultados Desejáveis 

3.3.1 Determina se a informação obtida é suficiente e adequada ou se é necessário obter mais informação 

3.3.2 Avalia se as fontes de informação são contraditórias 

3.3.3 Compara a nova informação com o conhecimento próprio e outras fontes consideradas como 
autoridade no assunto para conclusões 

3.3.4 Seleciona a informação que traz evidências para o problema /tópico de pesquisa ou outra informação 
necessária 

 
PADRÃO 4 – A pessoa competente em informação, individualmente ou como membro de um grupo, usa a 

informação com efetividade para alcançar um objetivo/obter um resultado. 
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· Indicador de Desempenho 

4.1 É capaz de sintetizar a informação para desenvolver ou completar um projeto 

 · Resultados Desejáveis 

4.1.1 Organiza a informação, utilizando esquemas ou estruturas diversas 

4.1.2 Demonstra compreender como usar as citações ou paráfrases de um autor ou texto para apoiar as 
ideias e/ou argumentos (ver também 3.1.2 e 3.1.3) 

 · Indicador de Desempenho 

4.2 Comunica os resultados do projeto com efetividade 

 · Resultados Desejáveis 

4.2.1 Utiliza adequadamente as normas de documentação e o formato e estilo apropriados para um projeto 
científico (ver também 5.3.1) 

 PADRÃO 5 – A pessoa competente em informação compreende as questões econômicas, legais e sociais da 
ambiência do uso da informação e acessa e usa a informação ética e legalmente 

 
· Indicador de Desempenho 

5.1 Demonstra compreensão sobre as questões legais, éticas e socioeconômicas que envolvem a informação, 
a comunicação e a tecnologia 

 · Resultados Desejáveis 

5.1.1 Identifica e discute questões relacionadas ao livre acesso versus o acesso restrito e o pagamento de 
serviços de informação e comunicação 

5.1.2 Demonstra compreensão acerca das questões ligadas ao direito nacional e internacional de propriedade 
intelectual e as leis de imprensa 

5.1.3 Define e identifica exemplos de plágio 

5.1.4 Demonstra conhecer as políticas institucionais sobre o plágio e os direitos autorais 

 · Indicador de Desempenho 

5.2 Cumpre as leis, regulamentos, políticas institucionais e normas relacionadas ao acesso e uso às fontes de 
informação 

 · Resultados Desejáveis 

5.2.1 Utiliza adequadamente os passwords para acesso às fontes de informação 

5.2.2 Obedece às políticas institucionais de acesso às fontes de informação 

5.2.3 Preserva a integridade das fontes de informação, equipamentos sistemas e instrumentos 
disponibilizados para o acesso e uso da informação 

5.2.4 Demonstra conhecimento do que é o plágio e como não usá-lo em suas comunicações 

5.2.5 Obtém permissão para copiar textos, imagens ou sons incluídos em seu produto final 

 · Indicador de Desempenho 

5.3 Indica as fontes de informação nas comunicações do produto ou resultados 

 · Resultados Desejáveis 

5.3.1 Utiliza estilo e forma de linguagem e de redação apropriados, com a indicação correta e consistente das 
fontes consultadas 

5.3.2 Identifica elementos de citação para as fontes de informação consultadas em diferentes formatos 

5.3.3 Demonstra compreensão das normas de documentação recomendadas para a sua área de 
pesquisa/estudo 
Fonte: Belluzzo (2007, p.95-103) 
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Para enfatizar os conceitos e perspectivas que compreendem a 

competência em informação e suas contribuições à definição de um perfil de 

profissional entre os diferentes níveis de desenvolvimento - de iniciante a expert -, 

no tocante à competência e habilidade para atuar com informação e construção de 

conhecimento nas organizações contemporâneas, impactadas pelas TICs, neste 

estudo optou-se pelas organizações do terceiro setor, especificamente as 

Associações de Moradores. Para a melhor compreensão da aplicabilidade de 

padrões e indicadores de Belluzzo (2007) – Quadro 4 – que serviram como base 

para elaboração do instrumento de pesquisa, será elaborado um quadro síntese, 

(Quadro 5) estabelecendo a inter-relação entre esses parâmetros e os pilares e 

níveis da competência em informação, propostos por Tálamo e Pontes (Figura 8).   
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Quadro 5 - Inter-relação entre Padrões Básicos e Pilares da Competência Informacional (CI) 

 Padrões básicos de Belluzzo (2007) Indicador de Desempenho Pilares da CI (Tálamo; Pontes) 

B
ib

lio
te

ca
 B

ás
ic

a 
d

e
 H

ab
ili

d
ad

e
s 

PADRÃO 1 – A pessoa competente em informação 
determina a natureza e a extensão da necessidade de 

informação 

1.1 Define e reconhece a necessidade 
de informação 

Reconhecer a Necessidade de 
Informação / Identificar 

Estratégias de Busca 

1.2 Identifica uma variedade de tipos e 
formatos de fontes de informação 
potenciais 

1.3 Considera os custos e benefícios da 
aquisição da informação necessária 

PADRÃO 2 – A pessoa competente em informação 
acessa a informação necessária com efetividade 

2.1 Seleciona os métodos mais 
apropriados de busca e/ou sistemas de 
recuperação da informação para 
acessar a informação necessária. 

Distinguir maneiras de eliminar 
"gap´s" / Localizar e acessar  

2.2 Constrói e implementa estratégias 
de busca delineadas com efetividade. 

2.3 Busca a informação via eletrônica 
ou com pessoas utilizando uma 
variedade de métodos. 

2.4 A pessoa competente em 
informação retrabalha e melhora a 
estratégia de busca quando necessário 

2.5 A pessoa competente em 
informação extrai, registra e gerencia a 
informação e suas fontes 

PADRÃO 3 – A pessoa competente em informação 
avalia criticamente a informação e as suas fontes 

3. 1 Demonstra conhecimento da maior 
parte das ideias da informação obtida 

Comparar e analisar 

H
ab

ili
d

ad
e

s 
em

 T
I 

3.2 Articula e aplica critérios de 
avaliação para a informação e as fontes 

3.3 Compara o novo conhecimento com 
o conhecimento anterior para 
determinar o valor agregado, 
contradições ou outra característica da 
informação 

PADRÃO 4 – A pessoa competente em informação, 
individualmente ou como membro de um grupo, usa a 

informação com efetividade para alcançar um 
objetivo/obter um resultado. 

4.1 É capaz de sintetizar a informação 
para desenvolver ou completar um 
projeto Sintetizar e Criar 
4.2 Comunica os resultados do projeto 
com efetividade 

PADRÃO 5 – A pessoa competente em informação 
compreende as questões econômicas, legais e sociais 
da ambiência do uso da informação e acessa e usa a 

informação ética e legalmente 

5.1 Demonstra compreensão sobre as 
questões legais, éticas e 
socioeconômicas que envolvem a 
informação, a comunicação e a 
tecnologia 

Organizar, comunicar e aplicar 5.2 Cumpre as leis, regulamentos, 
políticas institucionais e normas 
relacionadas ao acesso e uso às fontes 
de informação 

5.3 Indica as fontes de informação nas 
comunicações do produto ou resultados 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir de Belluzzo (2007) e Tálamo; Pontes (2009) 

 

A partir da inter-relação é possível verificar que os padrões de Belluzzo 

(2007) estão diretamente relacionados com os Pilares da Competência 

Informacional traduzidos por Tálamo e Pontes (2009), permitindo a elaboração de 
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questões a serem respondidas, no formato da escala de Likert, que possibilitam 

mapear as habilidades informacionais dos dirigentes das associações de moradores, 

conforme a pontuação atribuída. 

Diante das diversas discussões, entende-se que a competência e 

cultura informacional podem ser mecanismos de aproximação, mas também pode 

ser motivo de distanciamento entre o usuário e a fonte. Para conhecer algumas 

discussões neste contexto é apresentado, no Quadro 6, uma síntese de estudos 

pertinentes à competência informacional no tocante às informações relevantes no 

ambiente do setor público e terceiro setor, para exercício da cidadania em busca de 

desenvolvimento.  
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Quadro 6 – Levantamento de estudos sobre competência informacional no setor público ou no terceiro setor 

Tema de Estudo Objetivo geral Problema de 
Pesquisa 

Variáveis 
Estudadas 

Resultados Autor/ Data/ 
Tipo 

Construindo o 
Conceito de 
Competência 

Recuperar o debate 
teórico a respeito da 
noção de competência, 
explicitando o conceito 
em seus vários níveis 
de compreensão, 
relacionando-o à 
estratégia e aos 
processos de 
aprendizagem 
organizacional 

Desenvolvimento de 
competências 

Competência; gestão 
de pessoas 

As pessoas, ao desenvolverem 
competências essenciais para o sucesso 
da organização, estão também investindo 
em si mesmas, não só como cidadãos 
organizacionais, mas como cidadãos do 
próprio país e do mundo. 

Maria Tereza 
Leme Fleury/ 
Afonso Fleury, 
2001. (Artigo) 

Identificando 
competências 
informacionais 

Caracterizar 
competência 
informacional. 

Definir um tipo de 
competência 
específica 
denominada 
competência 
informacional. 

Tipos de 
competência 
específica. 
Competência 
informacional/ 
Profissionais de 
Informação/ 
Atividades de 
informação. 

As competências de uma população 
específica que exerce uma atividade 
qualquer em uma organização qualquer e 
compará-las às atividades e 
competências específicas dos chamados 
profissionais de informação são 
denominadas competências 
informacionais. O desenvolvimento de 
competências informacionais pode tornar 
mais efetivo o trabalho de qualquer 
profissional no tocante às tarefas ligadas 
à informação, principalmente em 
atividades intensivas em informação. As 
competências informacionais, 
normalmente atribuídas a um tipo 
específico de profissional, podem e 
devem estar presentes em todos os 
profissionais nas mais diversas áreas na 
era da informação e do conhecimento. 

Silvânia Vieira 
Miranda, 2004. 
(Artigo) 

continua 
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Quadro 6 (continuação) 

Informações e 
Serviços Básicos ao 
Cidadão: da 
burocracia dos 
balcões para os 
portais de governo 
eletrônico 

A continuidade aos 
estudos do Gepindi, 
sobre inclusão digital. 

Como tornar 
cidadãos 
competentes em 
informação? 

Portais/ governo 
eletrônico/ educação 
para a informação 
(information literacy 
education) 

Tudo é uma questão de acesso à 
informação. Dessa forma, pode-se 
analisar as considerações sobre governo 
eletrônico como inserido no conceito 
concreto e operacional da cadeia 
informacional. A democracia eletrônica 
dependerá da Educação, no seu sentido 
mais amplo: a formação da civilidade e o 
incentivo à solidariedade deverão ser 
contempladas. O desenvolvimento 
acelerado das TICs e a adoção pelas 
camadas privilegiadas das sociedades 
“empurram”, ou “atropelam” a sociedade 
como um todo para essa transformação. 
 

Helena Pereira 
da Silva / Lídia 
J.Oliveira L.da 
Silva, 2006. 
(Artigo) 

Governo eletrônico, 
informação e 
Competência em 
informação 

Revisar sobre o 
conceito de Governo 
Eletrônico (e-governo), 
sobretudo na prestação 
de serviços públicos e 
disseminação de 
informações na Web 
através ou a partir de 
órgãos públicos. 

A potencialidade da 
divulgação de 
informações 
não poderá ser 
atingida sem ampliar 
o alcance da 
competência 
informacional e 
digital junto à 
sociedade. 

E-governo/  
Governo eletrônico/  
Competência em 
informação/  
Alfabetização digital/  
Informação pública 

As pessoas competentes em informação 
poderão se comportar como cidadãos e 
como consumidores de serviços públicos, 
porém é necessária a formação de uma 
cultura de informação. O processo que 
produz o desenvolvimento de 
competências em informação é um 
processo intrinsecamente cultural e 
criticamente dependente de instituições e 
dos profissionais da informação, por isso 
que se deve considerar a construção de 
uma cultura de informação, para designar 
a inserção de competências 
informacionais nos indivíduos e, assim, 
na vida social como um todo. 

Rodrigo Moreira 
Garcia, 2006. 
(Artigo) 

continua 
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Quadro 6 (continuação) 

Cidadania e trabalho 
na sociedade da 
informação: uma 
abordagem baseada 
na competência 
informacional 

Desenvolver uma 
reflexão sobre as 
questões  ligadas à 
cidadania e ao trabalho 
na Sociedade da 
Informação, numa 
abordagem baseada na 
competência 
informacional. 

Quantos indivíduos 
estão qualificados a 
selecionar e 
recuperar 
informações? Como 
isso influi no 
exercícios da 
cidadania? Como 
utilizar novas 
ferramentas trazidas 
pela modernidade? 

Competência 
informacional/ 
Economia Política a 
informação/ 
Cidadania/ Trabalho/ 
Sociedade da 
informação 

Nos países periféricos, ainda há muito a 
avançar no sentido de se construírem 
sociedades competentes em informação 
e não apenas homogeneizar as culturas 
globalizadoras e globalizadas. Possuir 
competência informacional não é um 
requisito que se restringe aos 
profissionais que lidam especificamente 
com a informação. O cidadão e o 
trabalhador da sociedade da informação 
precisam estar cientes das questões que 
exigem adoção de novas posturas, na 
tentativa de selecionar as informações 
que contribuam para o processo de seu 
crescimento pessoal e profissional. 

Elisangela 
Marina dos 
Santos/ 
Elizabeth 
Andrade Duarte, 
2008. (Artigo) 

Entre a Inclusão e a 
Democracia Digital: 
a atuação do Estado 
e do Terceiro setor 
em comunidades 
pobres da Região 
Metropolitana do 
Recife 

Mapear iniciativas de 
inclusão digital e 
analisar como essas 
duas visões se 
traduzem em sua 
prática. 

Padrões 
diferenciados de 
acesso à revolução 
informacional. 

Inclusão digital/ 
democracia/ 
desigualdade. 

Por vezes, os responsáveis pelas 
iniciativas de inclusão digital estão cientes 
da necessidade de inscrever o trabalho 
em um contexto mais amplo. Mas a 
própria ideia de cidadania é vaga e a 
tecnologia é sempre concebida como 
uma dádiva que visa a suprir uma falta. A 
tecnologia pensada como um horizonte 
tecnológico, onde se negociam, e entram 
em conflito, diferentes perspectivas 
culturais e políticas acumuladas poderão 
ter as suas possibilidades de uso 
ampliadas de maneira a contemplar as 
competências e os interesses dos 
usuários sem perder de vista finalidades 
que escapem a esses interesses e 
competências.  

Jonatas 
Ferreira/  
Maria Eduarda 
da Mota Rocha 
2009. (Artigo) 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 
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A relação entre a competência informacional, e o acesso à informação 

para o exercício da democracia foram discutidos por diversos autores em diferentes 

aspectos, conforme demonstrado no Quadro 6. Inicia-se com a conceituação de 

competência descrita por Fleury e Fleury (2001), que esclarecem que o 

desenvolvimento de habilidades é muito importante inclusive para o exercício de 

cidadania. Miranda (2004) aprofunda o conceito, afunilando-o a competência 

informacional, que é a habilidade de trabalhar a informação a partir de habilidades 

específicas. 

Sobre inclusão digital, Silva e Silva (2006) em seu estudo, falam do 

acesso à informação governamental, e da educação como ponto central para a 

democracia eletrônica. Alinhando essas ideias com o texto de Garcia (2006), 

percebe-se que o desenvolvimento da competência informacional, faz com que as 

pessoas se comportem como consumidores de serviços e tenham atitudes de 

cidadãos. Contudo, o desenvolvimento destas habilidades é um fator cultural. A 

partir do desenvolvimento dessas características, ocorre o processo de inclusão, que 

permite contribuir para o estabelecimento de políticas públicas e, por consequência, 

o desenvolvimento local, imbricando com os propósitos de criação das associações 

de moradores. 

Outros conceitos também convergem para esse pensamento e para a 

necessidade de inclusão digital. 

A partir das conclusões extraídas dos autores mencionados no Quadro 

6, infere-se que é preciso evoluir, tanto no quesito disponibilização das informações, 

quanto na interpretação destas informações, pois não adianta expor conteúdos sem 

que haja intérpretes. Os cidadãos precisam estar aptos, e em algumas situações, a 

intervenção do Estado é crucial, principalmente no que tange à inclusão social e 

políticas de desenvolvimento de habilidades informacionais (FERREIRA; ROCHA, 

2009). 
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5 O PERFIL DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE FRANCA: 

CULTURA E COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO NA RELAÇÃO 

COM O GOVERNO PÚBLICO 

 

 

Ao propor a aplicação da presente pesquisa junto às associações de 

moradores na cidade de Franca, buscou-se subsídios para o conhecimento da 

cultura e competência em informação, com o intuito de mapear o nível de utilização 

da informação pública pelas associações de moradores, apontando as 

possibilidades de informações que possam fomentar ações efetivas para a gestão 

de associações. Intenciona-se que essas possam direcionar os dirigentes das 

associações de moradores no processo de tomada de decisão também na gestão de 

recursos públicos pertinentes ao terceiro setor. 

Assim, o presente estudo pretende contribuir com a promoção do 

fortalecimento da informação contábil como elo entre a associação de moradores e o 

governo municipal, gerando eficiência na participação da população por meio das 

associações de moradores, qualificando-as como entidades parceiras do órgão 

público na construção de desenvolvimento.  

Esta seção dedica-se a uma apresentação inicial das associações de 

moradores da cidade de Franca, aos procedimentos metodológicos para realização 

deste trabalho, aos resultados apurados e respectivas análises.  

 

 

5.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

 

Os procedimentos metodológicos utilizados nesta pesquisa para 

responder ao questionamento: Qual o nível de utilização da informação pública pelas 

associações de moradores na gestão de suas ações?  

Buscando dirimir tal indagação, o presente trabalho objetivou mapear a 

competência em informação, na questão de acesso, busca e uso da informação 

pública, por parte dos dirigentes das associações de moradores de Franca para 

fomento de suas ações no exercício de cidadania em prol do desenvolvimento local. 
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Para tanto, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 
 

  Apresentar a relevância das associações de moradores; 

 Descrever os propósitos das associações de moradores;  

 Identificar as informações contábeis, disponibilizadas pela 

Prefeitura Municipal, úteis para gestão das Associações de Moradores;  

 Estabelecer a correlação entre as informações disponibilizadas 

pela Prefeitura Municipal e os propósitos e ações das Associações de Moradores;  

 Discutir a Cultura Informacional e a Competência em 

informação, como elo entre usuário e fonte, para a construção do conhecimento e 

tomada de decisões; 

 Por fim, através de uma pesquisa, analisar o perfil dos dirigentes 

das Associações de Moradores de Franca, no tocante à competência em 

informação.  

Dessa forma, trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa 

quantitativa descritiva, com coleta de dados pelo método survey. De acordo com 

Fonseca (2002, p. 20): “A utilização conjunta da pesquisa qualitativa e quantitativa 

permite recolher mais informações do que se poderia conseguir isoladamente”. 

Para alcance dos objetivos propostos inicialmente foi realizada 

pesquisa bibliográfica, buscando definições e conceitos para a construção do 

referencial teórico e conhecimento do estado da arte dos assuntos pertinentes ao 

problema de pesquisa. 

Posteriormente, foi realizada a pesquisa documental por meio da coleta 

de dados no site da Prefeitura Municipal de Franca, disponibilizados por meio do link 

“Transparência Pública”, visando à identificação das informações contábeis e gerais 

que podem ser relevantes para utilização pelas associações de moradores.  

Para conhecer a realidade do tema, foi realizada uma pesquisa de 

campo, cujo universo abrange as associações de moradores de Franca.  

De acordo com Ribeiro (2016) existem 21 (vinte e uma) associações de 

moradores mapeadas em Franca. A proposta inicial foi arrolar na pesquisa todas 

essas associações, sendo todos os dirigentes convidados a participar como sujeitos 

respondentes. O convite se realizou por meio de telefonemas, e-mails e visitas 

agendadas.   
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O instrumento utilizado foi o questionário apresentado no Apêndice A 

(p. 106). Para validação do questionário foi realizado um pré-teste da aplicação com 

um dirigente de associação, escolhido de forma aleatória, com acompanhamento da 

pesquisadora e orientadora para identificação de possíveis falhas na construção do 

instrumento e, se necessário, posterior correção.  

Iniciamos com a qualificação dos participantes e, na sequência, 

trabalhamos com um questionário elaborado de forma estruturada, com perguntas 

predeterminadas em formulário específico (escala de Likert), que serviu de roteiro 

previamente estabelecido, a ser aplicado aos dirigentes das associações de 

moradores da cidade de Franca.  

O questionário teve por finalidade mapear a competência em 

informação, na questão de acesso, busca e uso da informação pública, por parte dos 

dirigentes das associações de moradores de Franca para fomento de suas ações no 

exercício de cidadania em prol do desenvolvimento local. 

Diante dessa pretensão, para a elaboração do questionário, foram 

utilizados como norteadores, a inter-relação (Quadro 5, p. 68) entre padrões e 

indicadores de Belluzzo (2007) (Quadro 4, p. 63-66) e a escala de diferentes níveis 

de desenvolvimento dos pilares da competência em informação de Talámo e Pontes 

(2009)  (Figura 8, p. 62). 

Para avaliação dos padrões optou-se pela utilização da Escala de 

Likert de cinco (5) graus, que permite a avaliação de comportamentos e atitudes em 

pesquisas sociais. Smith (2013) utilizou esse critério para analisar a percepção de 

valor dado à informação contábil pelo contador, como gerador, e pelos 

gestores/financeiros, como usuários. 

Nesse critério, o entrevistado atribui nota de 1 a 5 para indicar seu nível 

de concordância com as assertivas constantes no instrumento de pesquisa 

(Apêndice A), sendo 1 para “discordo totalmente”; 2, “discordo parcialmente”; 3, “não 

concordo nem discordo”; 4, “concordo parcialmente” e 5, “concordo totalmente”. 

As análises estatísticas foram realizadas a partir do software SPSS 

(Statistical Package for Social Science), o qual permite a visualização de forma 

simples do comportamento das variáveis, o estabelecimento de relações entre as 

diversas variáveis pesquisadas, além da realização de cálculos complexos 

(PESTANA; GAGEIRO, 2003).  
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A partir da análise dos resultados, com avaliação das variáveis por 

meio da escala de Likert, e análise pelo programa Statistical Package for Social 

Science (SPSS), foi possível identificar o nível de acesso, busca e uso das 

informações disponibilizadas em sites oficiais para fomento de ações e gestão das 

associações, possibilitando o mapeamento da competência em informação dessas 

por regiões identificadas em Franca, ou seja, os níveis de desenvolvimento dos 

pilares da competência em informação segundo o modelo de Tálamo e Pontes 

(2009). 

Assim o próximo subitem apresenta algumas características peculiares 

dessas associações. 

 

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE FRANCA  

 

 

Ribeiro (2016) em recente pesquisa mapeou 21 (vinte e uma) 

associações de moradores ativas, subdivididas em regiões administrativas na cidade 

com a respectiva distribuição apresentada na Tabela 1: 

 

Tabela 1 – Distribuição das associações por região na cidade de Franca 

Região 
Quantidade 

de 
Associações 

Bairros abrangidos por região 

Norte 6 Leporace 1, 2, 3, Jardim Pinheiros 1 e 2, Jardim Tropical 1 e 2, Jardim 
Portinari, Jardim Luiza 1, City Petrópolis, Jardim Ipanema, Parque do Horto, 
Miramontes, Dora Maria,  Marambaia e Recreio Campo Belo, Maria Rosa, 
Guanabara, Vila Exposição, São Tomaz, e Integração 

Sul 6 Aeroporto 1, 2, 3 e 4, Santa Bárbara, Jardim Aviação e Jardim Primavera, 
Recanto Elimar, Jardim Alvorada, Parque Progresso e Adjacências 

Leste 5 Jd. Brasilândia, Vl. Aparecida, Jd. São Luis, Jd. Éden, Jd. Paulistano 2 e Jd. 
Panorama, Jardim Angela Rosa, Vilas Scarabucci, Santa Cruz, 
Prolongamento I e II do Jardim Angela Rosa e Residencial Jovita de Melo, 
Jardim Palma, Jardim São Francisco, Jardim Paulista e Jardim Rivieira 

Oeste 4 Estação, Vila Nova, Vila São Sebastião, Vila Rezende, Jardim Dermínio, 
Jardim Palmeiras, jardim Pulicano, Vila São Sebastião, Santa Efigênia, Vila 
Santa Luzia, Parque Residencial Santa Maria, Santos Dumont, Residencial 
Palermo 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora 

 

Na mesma pesquisa, Ribeiro (2016) também faz menção à autorização 

de transferência de montantes a essas organizações e é esclarecido que, para que 

ocorram as transferências, deverão ser encaminhados projetos ao órgão municipal 

competente, demonstrando as ações a serem realizadas. Tais repasses ocorrem 
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uma vez no ano, de acordo com a aprovação e autorização do projeto pela 

Secretaria de Ação Social. Além disso, deverão prestar contas conforme as 

exigências do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e os serviços devem ser 

de caráter público e de qualidade.  

Todavia, Ribeiro (2016) apurou em sua pesquisa que a maioria das 

atividades oferecidas à população estão relacionadas a cursos e festas 

comemorativas. Todas as associações apresentam recursos e estrutura física 

adequados ao atendimento da população, mas é ressaltado que são poucas as 

atividades com foco em melhorias no bairro e com prática de participação nas 

audiências públicas e elaboração do orçamento.   

É importante salientar que participaram do processo 15 (quinze) 

dirigentes de um total de 21 (vinte e um), ou seja, 71,43%, conforme demonstrado 

na Tabela 2: 

 

Tabela 2 – População e amostra da pesquisa. 
Histórico Dirigentes 

População 21 
Exclusões  
(-) Telefone não funciona 2 
(-) Manifestações Negativas de Participação 1 
(-) Não localizado  3 

= Total de Dirigentes participantes 15 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora 

 

As exclusões dos participantes se deram conforme descrito a seguir: os 

casos “Não Localizado” foram assim classificados devido a ausência de um dos 

dirigentes, que estava em viagem durante o período da pesquisa de campo e, dois 

dirigentes não foram encontrados no local, na data e horário agendados para a 

realização da entrevista. Embora tenha ocorrido a tentativa de contato telefônico no 

dia, hora e local marcados, o mesmo não foi concretizado. Houve uma situação de 

recusa na participação, por não haver interesse; e nos dois casos de “Telefone não 

funciona” foram feitas diversas tentativas de contato pelos números de telefone 

cadastrados e mesmo por e-mail, contudo, não obtivemos êxito. 

A Tabela 3 apresenta a distribuição de questionários respondidos por 

região: 
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Tabela 3 – Associações de moradores participantes por região 

  
Frequência  % % Válido 

% 
Acumulado 

 Norte 5 33,3 33,3 33,3 

  Sul 4 26,7 26,7 60,0 

 Leste 5 33,3 33,3 93,3 

 Oeste 1 6,7 6,7 100,0 

  Total 15 100,0 100,0   

Fonte: Elaborada pela pesquisadora 

 

A Tabela 3 evidencia que há uma concentração de respondentes das 

zonas Norte (33,3%) e Leste (33,3%), contudo, não há grande discrepância em 

relação à região Sul que apresenta 26,7%. A menor representação está na zona 

Oeste que apresenta 6,7% de participação na pesquisa. 

 

 

5.3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

O presente tópico traz em suas análises o perfil dos dirigentes das 

associações moradores, bem como a avaliação das variáveis no tocante à cultura 

informacional e a competência em informação, os valores e crenças nas 

informações disponibilizadas pela Prefeitura Municipal de Franca. 

Inicialmente, através da estatística descritiva foi possível caracterizar 

os participantes da pesquisa. Etapa contributiva para com a análise de resultados do 

perfil do dirigente da organização e da região da associação de moradores, 

consoante às características consideradas relevantes na cultura e passíveis de 

interferência na formação da cultura informacional. 

Para caracterizar o perfil dos dirigentes das associações de moradores, 

foram tabulados os dados do primeiro grupo de perguntas visando descrever a faixa 

etária, o grau de escolaridade, o tempo de atuação como dirigente e a principal 

atividade econômica desenvolvida. 

A seguir, na Tabela 4, é apresenta a faixa etária dos entrevistados, 

também componente no perfil dos dirigentes:  
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Tabela 4 – Faixa etária dos entrevistados 

 Frequência  % % Válido 
% 

Acumulado 

  41 a 50 anos 5 33,3 33,3 33,3 

 acima de 51 anos 10 66,7 66,7 100,0 

  Total 15 100,0 100,0   

Fonte: Elaborada pela pesquisadora 

 

A concentração dos respondentes nas faixas entre 41 a 50 anos 

(33,31%) e acima de 51 anos (66,7%) pode ser considerada relevante, uma vez que 

reforça a expectativa de as respostas estarem pautadas em maturidade e em 

experiência. Entretanto, deve ser considerado que a idade pode representar uma 

variável impactante na resistência ou na facilidade quanto ao uso das novas 

tecnologias de informação e comunicação.  

Outro fator a ser considerado é o grau de escolaridade, variável esta 

que se torna relevante na integração com as novas tecnologias de informação e 

processos de gestão. Tais informações constam da Tabela 5, a seguir apresentada:  

 

Tabela 5 – Formação escolar do dirigente 

  
Frequência  % % Válido 

% 
Acumulado 

  Ensino Fundamental 
Incompleto 

5 33,3 33,3 33,3 

 Ensino Fundamental 
Completo 

2 13,3 13,3 46,7 

 Ensino Médio Completo 4 26,7 26,7 73,3 

 Ensino Superior 
Incompleto 

3 20,0 20,0 93,3 

 Especialização 1 6,7 6,7 100,0 

  Total 15 100,0 100,0   

Fonte: Elaborada pela pesquisadora 

 

A distribuição de dirigentes que possuem ensino fundamental 

incompleto (33,3%), ensino médio completo (26,7%) e formação superior incompleta 

(20,0%), é equilibrada, entretanto, percebe-se que há um equilíbrio entre 

possuidores de ensino fundamental e médio, sendo a minoria com grau superior em 

nível de especialização (6,7%).  
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Tabela 6 – Principal atividade econômica do dirigente 

  
Frequência  % % Válido 

% 
Acumulado 

 Autônomo 5 33,3 33,3 33,3 

 Empregador 1 6,7 6,7 40,0 

 Empregado com 
Carteira 

3 20,0 20,0 60,0 

 Servidor Público 
Municipal 

2 13,3 13,3 73,3 

 Servidor Público 
Estadual 

1 6,7 6,7 80,0 

 Aposentado 3 20,0 20,0 100,0 

  Total 15 100,0 100,0   

Fonte: Elaborada pela pesquisadora 

 

Os resultados da Tabela 6 apontam que 40% dos dirigentes são 

funcionários com vínculo empregatício, 33,3% são autônomos, entre eles 

comerciantes, cabelereira e prestadores de serviços. Tais atividades permitem uma 

flexibilidade quanto à disponibilidade de tempo, permitindo maior desenvoltura no 

serviço voluntário; 6,7% são empregadores e 20,0% são aposentados.  

Além dos dados apresentados anteriormente, os respondentes do 

questionário foram arguidos sobre a quantidade de associados. Porém, há uma 

variação considerável nas quantidades - de 12 (doze) a 1200 (mil e duzentos) -, 

podendo ser computados desde os participantes da diretoria até os frequentadores 

das atividades oferecidas pela entidade. Ocorre que, por não haver um processo ou 

obrigatoriedade de associação formal, o controle e cadastro de associados não é 

feito pelas entidades, havendo a livre participação dos moradores nas atividades 

oferecidas. 

Outro questionamento realizado foi quanto à existência de 

infraestrutura de tecnologia (computador com internet) na sede da instituição, 

objetivando observar a facilidade de acesso, busca e uso da informação pela 

utilização de computadores como recurso de tecnologia. Constatou-se que, das 15 

(quinze) associações visitadas, 60%, ou seja, 9 (nove) delas possuem equipamento 

instalado no local. Nos demais casos, quando os dirigentes necessitam acessar 

alguma informação disponibilizada por meio da internet, utilizam-se de equipamento 

próprio ou de terceiros. 

A partir da apresentação dos dados que compõem o perfil dos 

entrevistados, os dirigentes das associações de moradores da cidade de Franca, a 

próxima etapa é a apresentação e discussão dos dados da segunda parte do 
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questionário, pertinentes às variáveis temáticas relacionadas à avaliação do 

atendimento dos padrões propostos por Belluzzo (2007) para mapear a competência 

em informação dos participantes da pesquisa. 

Conforme descrito nos procedimentos metodológicos, foi solicitado ao 

entrevistado que atribuísse nota de 1 a 5 para indicar seu nível de concordância com 

as assertivas constantes no instrumento de pesquisa (Apêndice A), sendo 1 para 

“discordo totalmente”; 2, “discordo parcialmente”; 3, “não concordo nem discordo”; 4, 

“concordo parcialmente” e 5, “concordo totalmente”. 

Mediante os indicadores de desempenho levantados no Quadro 4 (p. 

63-66), os participantes apontam seu nível de concordância com as assertivas 

pertinentes ao acesso, busca e uso da informação contábil pública da Prefeitura 

Municipal de Franca. As tabelas que seguem referem-se à avaliação de questões 

relacionadas a cada um dos padrões listados por Belluzzo (2007). 

Inicia-se pela avaliação do Padrão 1, na Tabela 7, cuja avaliação é em 

relação à determinação da natureza e da extensão da necessidade de informação 

pela pessoa competente em informação, visando averiguar se os dirigentes 

reconhecem a necessidade da informação e se identificam estratégias de busca. 
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Tabela 7 – Padrão 1: Reconhecer a natureza e necessidade da informação 

 
Total de 

Respostas 
Mínimo Máximo Media 

Desvio 
Padrão 

Coeficiente 
de 

Variação 

No desempenho de suas atividades como 
dirigente da associação as informações 
disponibilizadas pela prefeitura são uteis 

15 1 5 3,93 1,486 0,3779 

No desempenho de suas atividades como 
dirigente da associação sente falta de 
alguma informação 

15 1 5 3,27 1,486 0,4550 

No desempenho de suas atividades como 
dirigente da associação existe uma 
informação mais importante do que outra 

15 2 5 4,27 0,884 0,2071 

No desempenho de suas atividades como 
dirigente da associação a informação 
contábil pública (prefeitura) é utilizada. 

14 1 5 3,57 1,651 0,4622 

No desempenho de suas atividades como 
dirigente da associação sente falta de 
alguma informação contábil pública. 

14 1 5 2,93 1,817 0,6205 

No desempenho de suas atividades como 
dirigente da associação existe uma 
informação contábil mais importante do que 
outra 

15 1 5 3,27 1,534 0,4695 

No desempenho de suas atividades como 
dirigente da associação a informação 
contábil pública é utilizada mensalmente 

15 1 5 3,00 1,813 0,6042 

No desempenho de suas atividades como 
dirigente da associação o nível de 
conhecimento do portal da transparência é 
suficiente para a gestão de associação. 

15 1 5 3,73 1,387 0,3715 

No desempenho de suas atividades como 
dirigente da associação a sua relação com o 
“portal da Transparência” é constante 

15 1 5 3,33 1,345 0,4036 

No desempenho de suas atividades como 
dirigente da associação é fácil aderir, usar as 
informações do portal da Transparência da 
Prefeitura 

15 1 5 3,33 1,234 0,3703 

No desempenho de suas atividades como 
dirigente da associação para solucionar um 
problema é fácil localizar a fonte da 
informação necessária 

15 1 5 3,93 1,438 0,3655 

No desempenho de suas atividades como 
dirigente da associação há situações que 
exigem a análise dos custos e benefícios da 
aquisição da informação necessária para 
gestão (tais como contábil, jurídica etc.) 

14 1 5 3,43 1,651 0,4815 

Média do Padrão 
   

3,50 
  

Fonte: Elaborada pela pesquisadora 

 

Os resultados descritos na Tabela 7 demonstram que no desempenho 

das atividades, os dirigentes das associações apontam alta concordância (4,27) na 

diferenciação da importância de cada informação e, apresenta o menor coeficiente 

de variação (20,71%) indicando uma menor dispersão das opiniões em relação à 

nota considerada média.  

No entanto, a média não se mantém quando o foco se volta para a 

informação contábil (3,27). Nota-se que, embora haja vários participantes que 

percebam a importância, ainda existem dirigentes que não reconhecem a relevância 
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dessa informação para o exercício de suas funções, visto que o coeficiente de 

variação é de 46,95%.  

No tangente à necessidade de informação contábil pública, apurou-se 

um grau de discordância parcial (2,93), todavia a análise do coeficiente de variação 

(62,05%) demonstra que existem dois extremos bem equilibrados que concordam e 

discordam da necessidade da informação contábil. 

Ao analisarmos as assertivas relacionadas à aderência das 

informações, ao conhecimento e, à constância no relacionamento com o “Portal da 

Transparência” para a gestão das associações, observa-se que as médias 

apresentam-se perenes, sendo respectivamente 3,33; 3,33 e 3,73. O coeficiente de 

variação médio entre as afirmações avaliadas é de aproximadamente 38%, o que 

novamente denota alguma discordância plena, mas também participantes que 

concordam parcialmente, ou plenamente. 

Observando de forma mais detalhada, nota-se que quando 

questionados se o nível de conhecimento do “Portal da Transparência” é suficiente 

para a gestão da associação, 40% dos entrevistados concordaram plenamente, mas 

sobre a constância na relação com o “portal da Transparência”, 33,33% concordam 

parcialmente, enquanto, equilibradamente, 30% não concordam nem discordam e 

outros 20% concordam plenamente. Os discordantes somam 13,33%, o que também 

é representativo no todo. Nesse sentido, entende-se que há os que conhecem o 

portal, mas que pouco se utilizam dele, os que conhecem e não o utilizam e os que 

não conhecem e não utilizam nem o portal, nem as informações que nele são 

apresentadas. 

Ainda no Padrão 1, os participantes foram questionados, de forma 

aberta, sobre as três fontes consideradas relevantes para buscar informação. Em 

sua maioria, 80% dos dirigentes, apontaram em primeiro lugar os profissionais 

específicos, tais como contadores e advogados, para esclarecer suas dúvidas. Na 

sequência, 66,66% dos dirigentes realizam as consultas entre si e, por fim, com 

adesão de 33,33% dos entrevistados, a terceira fonte mais consultada é a Secretária 

de Ação Social do município de Franca. 

Avançando na análise dos padrões propostos, avaliou-se na Tabela 8 

se há efetividade no acesso à informação necessária.  
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Tabela 8 – Padrão 2: Localizar e acessar a informação 

 
Total de 

Respostas 
Mínimo Máximo Media 

Desvio 
Padrão 

Coeficiente 
de 

Variação 

Durante a realização das atividades de 
dirigente, considerando a busca/ 
pesquisa por informações utiliza serviços 
on-line 

15 1 5 3,07 1,907 0,6220 

Durante a realização das atividades de 
dirigente, considerando a busca/ 
pesquisa por informações utiliza serviços 
de pessoas especializadas 

15 1 5 4,47 1,246 0,2789 

Durante a realização das atividades de 
dirigente, considerando a busca/ 
pesquisa por informações para pesquisa 
on-line, utiliza algumas palavras-chave, 
sinônimos, ou termos relacionados com a 
informação necessária 

15 1 5 3,33 1,496 0,4488 

Durante a realização das atividades de 
dirigente, considerando a busca/ 
pesquisa por informações é fácil 
encontrar as informações necessárias no 
site da Prefeitura Municipal 

15 1 5 3,40 1,352 0,3977 

Média do Padrão 
   

3,57 
  

Fonte: Elaborada pela pesquisadora 

 

A Tabela 8 demonstra formas de localizar e acessar a informação para 

eliminar gaps, ou seja, ausência de informação. Percebe-se que há uma alta 

concordância por parte dos dirigentes (4,47) quando questionados se utilizam o 

serviço de pessoas especializadas, com coeficiente de variação de 27,89%, 

demonstrando que a maioria dos respondentes estão no mesmo nível de 

concordância. Esse coeficiente, quando comparado com os outros é considerado 

baixo, pois, ao analisar a utilização de serviços online, o coeficiente de variação é de 

62,20% para uma média de 3,07. Aprofundando a observação, nota-se que nesse 

caso, 40% dos dirigentes discordam plenamente e 40% concordam plenamente.  

Apesar de apresentar uma média de 3,33, a questão relacionada à 

utilização de palavras chaves ou termos relacionados com a informação necessária 

ficou mais distribuída, não sendo taxativa na plenitude. Apenas parte dos dirigentes 

discordaram plenamente da utilização de serviços on-line, 20%, enquanto 

aproximadamente 50% ficaram entre a concordância parcial e plena.  

Na avaliação desse item cabe a observação realizada nas 

considerações da Tabela 4, de que fatores como idade e grau de escolaridade 

podem ser considerados relevantes no tocante às respostas. Devido ao fato de 

estarem pautadas em maturidade e em experiência, são itens também impactantes 

em relação à resistência ou à facilidade ao uso das novas tecnologias de informação 

e comunicação. Essa observação é reforçada pelo fato de haver uma grande 

concordância por parte dos dirigentes no tocante a consultar pessoas especializadas 
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para pesquisar a informação. O que destaca o pouco uso de tecnologia e a 

preferência por outras fontes. 

Quando arguidos abertamente sobre que levam em consideração para 

a seleção da informação, apresentaram-se os seguintes percentuais: Confiabilidade 

(46,67%); Autoridade e Qualificação (33,33%) e; Ponto de vista (20%).  

O próximo padrão será apreciado na Tabela 9, em que ocorre a análise 

da avaliação crítica das informações e suas fontes por parte dos dirigentes: 

 

Tabela 9 – Padrão 3: Comparar e analisar a informação levantada 

 
Total de 

Respostas 
Mínimo Máximo Media 

Desvio 
Padrão 

Coeficiente 
de 

Variação 

Determina se a informação obtida é 
suficiente e adequada ou se é necessário 
obter mais 

15 2 5 4,20 0,775 0,1844 

É fácil observar se as fontes de 
informação são confiáveis ou 
contraditórias 

15 2 5 3,87 1,187 0,3070 

Examina e compara a informação de 
várias fontes para avaliar sua 
confiabilidade, validade, autoridade, 
atualidade 

15 1 5 4,27 1,223 0,2866 

Fica atento às audiências públicas que 
são divulgadas no Diário Oficial do 
Munícipio e nos jornais de grande 
circulação da cidade de Franca 

15 1 5 3,87 1,457 0,3769 

Média do Padrão 
   

4,05 
  

Fonte: Elaborada pela pesquisadora 

 

A partir das questões relacionadas na Tabela 9, é possível averiguar o 

nível da realização de comparação e análise das informações por parte dos 

dirigentes das associações de moradores. A primeira afirmação, relacionada à 

identificação da suficiência ou necessidade de mais informação apresenta média de 

4,20 com pouca variação (18,44%), demonstrando que a maioria (93,33%) dos 

participantes concorda parcialmente ou totalmente com a assertiva, ou seja, eles 

afirmaram que distinguem se a informação que obtiveram é suficiente ou se é 

necessário obter outras para o exercício de suas atividades.  

A comparação das informações coletadas para avaliação da 

confiabilidade, da validade, da autoridade e da atualidade parece fazer parte de suas 

atividades, visto que, atingiu a média de 4,27. Todavia, a atenção à divulgação das 

audiências públicas no Diário Oficial e em jornais, não é totalmente dedicada pelos 

dirigentes visto que a média é de 3,87. 
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O Padrão 4, apresentado na Tabela 10 avalia a utilização da 

informação com efetividade para alcançar um objetivo/obter um resultado tanto 

individualmente ou enquanto membro de um grupo. 

 

Tabela 10 – Padrão 4: Sintetizar e criar conceitos a partir da informação 
 

Total de 
Respostas 

Mínimo Máximo Media 
Desvio 
Padrão 

Coeficiente 
de 

Variação 

Quando leio a publicação, audiências 
públicas que são divulgadas no Diário 
Oficial programo minha participação, para 
demonstrar necessidades da região 
referente à Associação de Moradores 

15 1 5 3,73 1,280 0,3428 

A partir da receita e da despesa mensais 
que são publicadas no site da Prefeitura 
Municipal de Franca é possível identificar 
os repasses realizados para as 
associações e outras informações 
pertinentes 

15 1 5 3,27 1,335 0,4085 

Reformula conceitos técnicos com suas 
próprias palavras 

15 1 5 3,87 1,407 0,3640 

Após a realização da pesquisa no site ou 
em outra fonte e obtenção da nova 
informação é possível comparar com o 
conhecimento próprio 

15 2 5 3,87 0,834 0,2156 

Após a realização da pesquisa no site ou 
em outra fonte e obtenção da nova 
informação é possível comparar com 
outras fontes consideradas como 
autoridade no assunto para conclusões 

15 2 5 3,93 1,033 0,2626 

Média do Padrão 
   

3,73 
  

Fonte: Elaborada pela pesquisadora 

 

Analisando a Tabela 10, pode-se perceber que a média geral - 3,73 -, 

se aproxima muito das médias apresentadas em cada uma das questões, ou seja, 

as médias desse grupo de questões indicam que não há uma concordância plena do 

uso efetivo das informações pertinentes às audiências e publicações em jornais e no 

site da Prefeitura Municipal de Franca, no processo de síntese e criação de novos 

conceitos.  

A Tabela 11 apresenta a avaliação do quinto padrão, que remete à 

organização, comunicação e aplicação da informação, levando em conta aspectos 

éticos e legais do seu uso, além da compreensão de questões econômicas e sociais 

da ambiência do uso da informação. 
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Tabela 11 – Padrão 5: Organizar, comunicar e aplicar a informação 

 
Total de 

Respostas 
Mínimo Máximo Media 

Desvio 
Padrão 

Coeficiente 
de 

Variação 

O portal da transparência oferece todas 
as informações necessárias para aplicar 
e melhorar a gestão das associações 

15 1 5 2,67 1,496 0,5610 

Quando as audiências públicas são 
divulgadas, verifico possibilidades de 
melhorias no bairro para solicitações no 
orçamento 

15 1 5 3,93 1,163 0,2957 

Tenho conhecimento da previsão de 
verbas para utilização em associações 
comunitárias da cidade pelo “Portal da 
Transparência” 

15 1 4 2,33 1,291 0,5533 

As regras para recebimento de 
transferências às associações são 
repassadas em reuniões realizadas com a 
Secretaria responsável pelo contato entre 
a Prefeitura e as Associações de 
Moradores 

15 1 5 4,07 1,387 0,3411 

Acompanho mensalmente as despesas 
com associações de moradores da 
prefeitura para avaliação do gasto 
publico da cidade pelo “Portal da 
Transparência” 

15 1 5 2,27 1,624 0,7166 

As informações contábeis para gestão 
são processadas e arquivadas para 
consultas futuras 

14 1 5 4,36 1,151 0,2641 

As informações são repassadas às 
pessoas que frequentam as assembleias 
da Associação de Moradores? 

15 1 5 4,27 1,163 0,2726 

Preserva a integridade das fontes de 
informação (divulga quem te repassou a 
informação) 

15 1 5 4,53 1,125 0,2483 

Obtém permissão para copiar textos, 
imagens ou sons incluídos na prestação 
de serviços à comunidade 

15 1 5 3,07 1,624 0,5296 

Média do Padrão 
   

3,50 
  

Fonte: Elaborada pela pesquisadora 

 

Os resultados descritos na Tabela 11 demonstram que os dirigentes 

das associações apontam alta concordância (4,36) no arquivamento de informações 

contábeis para consultas futuras e, com coeficiente de variação de 20,71%, indicam 

uma menor dispersão das opiniões em relação à nota considerada média. Embora o 

serviço de contabilidade de todas as associações seja terceirizado, os dirigentes 

afirmaram que todos os documentos repassados aos escritórios, mesmo os de 

prestação de contas à Prefeitura Municipal de Franca, ficam arquivados na 

associação.  

Outra assertiva que apresentou alto índice de concordância, com 

média de 4,53 e coeficiente de variação de 24,83%, foi em relação à integridade das 

fontes de informação demonstrando a preocupação em divulgar quem lhe repassou 

à informação. 

Também apresentou uma média relativamente alta (4,07) a afirmação 

sobre as regras para recebimento de transferências financeiras que são repassadas 
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em reuniões realizadas pela secretaria responsável pelo contato entre prefeitura e 

associações 

Contudo, novamente quando o foco se volta para a informação 

contábil, ou mesmo dados relacionados ao “Portal da Transparência”, nota-se uma 

variação entre as médias de 2,27 a 2,67. Nesses casos quando a afirmação referiu-

se ao acompanhamento mensal das informações pelo “Portal da Transparência” 

(média de 2,27), de acordo com os dirigentes das associações, o repasse não 

ocorre mensalmente, sendo feito uma única vez ao ano, após apresentação e 

aprovação de projeto. Fato este que pode acarretar o desinteresse do 

acompanhamento mensal das informações no “Portal da Transparência”. 

Sobre a previsão de verbas para utilização pelas associações de 

moradores pelo “Portal da Transparência”, a média de 2,33 demonstra falta de 

interesse em informações que tratam dos aspectos relacionados ao planejamento 

orçamentário da cidade. 

Para conhecer o impacto da localização da associação no perfil dos 

dirigentes, as respostas foram classificadas por região, ou seja, as 15 associações 

participantes foram classificadas entre Norte, Sul, Leste e Oeste, conforme pode ser 

observado na Tabela 1 (p. 79). E, o Padrão 3 foi selecionado, a partir da maior 

média entre os padrões analisados (4,05), para análise por região. Sendo assim, a 

Tabela 12 apresenta as variáveis pesquisadas, quantificadas pela frequência das 

respostas, para demonstrar o perfil de cada região da cidade de Franca, no tocante 

ao processo de comparação e analise da informação. 
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Tabela 12 - Comparação e análise da informação por região 

    Discordo 
Plenamente 

(1) 

Discordo 
em 

Partes  
(2) 

Não se se 
Concordo 

ou 
Discordo 

(3) 

Concordo 
em 

Partes  
(4) 

Concordo 
Plenamente 

(5) 

Total 

  
Determina se a informação obtida é suficiente e adequada ou se é necessário 

obter mais 

Região 

Norte 0 0 0 2 3 5 

Sul 0 0 0 3 1 4 

Leste 0 1 0 3 1 5 

Oeste 0 0 0 1 0 1 

Total 0 1 0 9 5 15 

  
É fácil observar se as fontes de informação são confiáveis ou contraditórias 

Região 

Norte 0 1 0 3 1 5 

Sul 0 2 0 0 2 4 

Leste 0 0 2 0 3 5 

Oeste 0 0 0 1 0 1 

Total 0 3 2 4 6 15 

  
Examina e compara a informação de várias fontes para avaliar sua confiabilidade, 

validade, autoridade, atualidade 

Região 

Norte 0 0 0 2 3 5 

Sul 1 1 0 1 1 4 

Leste 0 0 0 0 5 5 

Oeste 0 0 0 1 0 1 

Total 1 1 0 4 9 15 

  
Fica atento às audiências públicas que são divulgadas no Diário Oficial do 

Munícipio e nos jornais de grande circulação da cidade de Franca 

Região 

Norte 0 0 0 1 4 5 

Sul 2 0 0 1 1 4 

Leste 0 1 1 2 1 5 

Oeste 0 0 0 0 1 1 

Total 2 1 1 4 7 15 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

A Tabela 12 demonstra um equilíbrio no nível de concordância entre 

todas as regiões, de Norte a Sul. Todavia não se pode imprimir uma análise 

aprofundada, visto que o número de associações participantes não é igual por 

região. 

Entretanto, foi observado que 50% dos dirigentes da região Sul 

declararam não se atentar às audiências públicas e, 25% dessa mesma região 

declarou que não examina e nem compara a informação para avaliar sua 

confiabilidade, validade, autoridade e atualidade. Tal condição não foi observada nas 

demais regiões. Contudo conforme explicado anteriormente uma análise 
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estratificada demandaria um equilíbrio entre o número de associações participantes 

por região. 

A partir dos resultados e das análises realizadas nos cinco Padrões 

Básicos adaptados de Belluzzo (2007) foi possível conciliar o perfil dos dirigentes 

entrevistados aos Pilares da Competência em Informação segundo o modelo de 

Tálamo e Pontes (2009), conforme pode ser observado na Tabela 13.  

 

Tabela 13 – Níveis da competência em informação dos dirigentes das associações

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir de Tálamo; Pontes (2009) e Belluzzo (2007) 

 

Dessa forma, através da Tabela 13, pôde-se mapear a competência 

em informação, na questão de acesso, busca e uso da informação pública, dos 

dirigentes das associações de moradores de Franca, para fomento de suas ações 

no exercício de cidadania em prol do desenvolvimento local, atendendo o objetivo 

proposto inicialmente nesse estudo. 

Pode-se inferir que os dirigentes têm habilidades básicas em 

tecnologias de informação, passando pelo nível de “Iniciante Avançado” e 

alcançando o status de “Competente”, aproximando-se do nível “Proficiente” em 

informação ao obter a média geral de 3,67 entre os cinco Padrões investigados e 

analisados entre os dirigentes das associações de moradores de Franca. Ainda 
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assim, o uso efetivo da informação contábil pública não é concretizado em sua 

plenitude para gestão de recursos. 

Apesar do status logrado, de “Competente”, é relevante destacar a 

percepção da baixa aderência às informações on-line disponibilizadas pela 

Prefeitura Municipal, principalmente no quesito informação contábil pública por parte 

das associações de moradores, por vários fatores já apontados anteriormente. 

Além disso, a falta de conhecimento sobre as informações que são 

disponibilizadas e algumas dificuldades relacionadas à navegação no site em si 

podem ser fatores contribuintes. 

Entende-se que a cultura informacional é impulsionadora da 

competência informacional. Os dirigentes mostram que valorizam a informação, pois 

fazendo uma correlação entre os padrões analisados na Tabela 13 e o Quadro de 

Elementos da Cultura Organizacional e Informacional (SMITH, 2013), observa-se a 

existência sútil de algumas características apontadas. Pode-se perceber a existência 

de algumas normas e procedimentos, no tocante a organização do espaço, pois por 

tratar-se de ambiente comum, a inexistência desse elemento pode ocasionar 

transtornos no fluxo das atividades.  

Outro elemento a ser considerado são os pressupostos, que permitem 

percepções inconscientes de diversas naturezas assumidas como verdades. Nota-

se elementos como: colaboração; tomada de decisões de forma participativa. Nesse 

caso a informação é fundamental para o processo decisório.  

Como ritos e rituais, pode-se citar o habito de realizar festas e 

confraternizações em datas específicas do calendário brasileiro, ou mesmo a 

realização de “bingos” e “promoções” para movimentar o espaço. Tais atos podem 

ampliar a natureza colaborativa e participativa do trabalho entre os moradores do 

bairro, que conhecendo a organização, poderão tornar-se mais participativos. 

Embora alguns bairros da cidade sejam bem antigos e hajam ocorrido 

trocas de gestão das associações de moradores, percebem-se também os 

elementos “Sagas e Heróis”. Durante a realização das entrevistas, ficam evidentes 

algumas narrativas sobre a história da associação, como tudo começou, ou como 

está sendo estruturado, juntamente com a figura de um ou mais líderes 

responsáveis.  

Os Tabus são irrefutavelmente evidentes ao tratar de questões 

políticas. Ao analisar os valores e crenças pertinentes às informações 
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disponibilizadas pela Prefeitura Municipal de Franca, observa-se que ocorrem 

preconceitos, indicativos de falta de interesse, visto que todos apontaram que essas 

informações são de interesse do escritório de contabilidade. Fica evidente, portanto, 

a ausência da gestão da informação contábil para apoio no processo decisório em 

suas atividades de dirigente. 

 

 

5.4 PROPOSIÇÕES PARA O FORTALECIMENTO DA INFORMAÇÃO CONTÁBIL 
COMO ELO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E O GOVERNO 
MUNICIPAL 

 
 

Após análise das entrevistas, das informações disponibilizadas no 

“Portal da Transparência” e da discussão do referencial teórico, foi possível 

estabelecer a correlação entre as informações disponibilizadas pela Prefeitura 

Municipal e os propósitos e ações das Associações de Moradores para deixar como 

contribuição proposições para a promoção do fortalecimento da informação contábil 

como elo entre a associação de moradores e o governo municipal, para gerar 

eficiência na participação da população por meio destas organizações, qualificando-

as como entidade parceira do órgão público na construção de desenvolvimento.   

Percebeu-se a existência e ausência de algumas informações que 

poderiam ser utilizadas para novos direcionamentos dos dirigentes das associações 

com o intuito potencializar as suas ações, contribuindo com o desenvolvimento da 

região em que estão enquadradas, bem como dados que poderiam ser 

disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Franca para melhorar a qualidade e o 

uso das informações divulgadas. 

Assim, os quadros a seguir demonstram duas proposições para 

contribuir com o fortalecimento da informação contábil como elo entre as 

associações de moradores e à prefeitura municipal.  

O Quadro 7 apresenta algumas das informações disponibilizadas com 

apontamentos de como estas poderiam ser utilizadas pelas associações para 

implementação de ações comunitárias e fortalecimento de sua participação junto à 

distribuição de recursos públicos, visando melhorias nos bairros:  
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Quadro 7 – Informações contábeis em ação: uma proposta para associações 
Informações disponibilizadas no 

portal da transparência que 
poderão ser utilizadas 

Ações que podem ser realizadas a partir da informação gerada 

Plano Plurianual (PPA); 

Orçamento Público Anual: com 
anexos obrigatórios por lei 

- Comparar os valores previstos pelo poder público (PPA) com o custo das 
necessidades básicas das Associações de Moradores a partir da Audiência 

Pública inicial; 

- Identificar projetos previstos e valores destinados para a região abrangida pela 
associação (PPA) 

- Analisar os projetos realizados e valores dispendidos em informações de 
exercícios anteriores, para identificar novas possibilidades (Orçamentário); 

- Identificar se a situação da associação está regular e apta a firmar convênios 
com a Prefeitura Municipal de Franca. 

Demonstrativo Mensal de Despesa: 
Empenhada; Liquidada e Paga. 

- Acompanhar mensalmente a realização de despesas para verificação do 
cumprimento de metas previstas pela Prefeitura Municipal de Franca, permitindo o 

controle social do gasto público. 

Transferências ao Terceiro Setor com 
identificação por entidade e valor 
recebido – Anexo do Orçamento 

- Acompanhar repasses às associações para realização de projetos protocolados e 
aceitos pela Secretaria de Ação Social. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

A partir do entendimento de como as associações podem potencializar 

o uso das informações disponibilizadas, no portal da transparência, também se 

tornou relevante, como contribuição, destacar a percepção da ausência de 

informações, no portal da transparência, que poderiam contribuir com a gestão das 

associações de moradores.  

Neste sentido, o Quadro 8 apresenta algumas proposições de 

informações, atualmente ausentes, que deveriam ser disponibilizadas pelo órgão 

público. São informações que podem para suprir as lacunas observadas na busca, 

acesso e uso de informações pelos gestores das associações que não são 

disponibilizadas pelo “Portal da Transparência”: 
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Quadro 8 – Informações contábeis em lacunas: uma proposta para o órgão municipal 
Informações NÂO disponibilizadas 

no portal da transparência que 
poderiam ser utilizadas 

Ações que podem ser realizadas a partir da  informação disponibilizada 

- Descrição detalhada dos projetos 
propostos e aprovados nos 

demonstrativos disponibilizados pela 
Prefeitura Municipal de Franca, em 

Notas Explicativas. 

- A partir da análise dos projetos aprovados e concretizados das diversas 
associações (benchmark), os dirigentes poderiam estabelecer metas para 

aprimorar as ações, e desenvolver projetos regionalizados. 

 

- Dados atualizados de associações, 
impossibilitando o acesso às 

organizações. 

-A divulgação oficial e atualizada sobre as associações e seus dirigentes, pode 
facilitar a participação dos cidadãos nesses espaços, assim como, o acesso de 

pesquisadores ou de outros interessados. 

- Disponibilização simplificada de 
informações relacionadas à 

solicitação de recursos e prestação 
de contas 

- O acesso dessas informações online evita a locomoção dos dirigentes das 
associações até a secretaria específica, facilitando o processo de levantamento 

documental, evitando dispêndios (tempo; dinheiro). 

- Demonstração de critérios para 
realização de Transferências ao 

Terceiro Setor 

- Por meio das informações disponibilizadas é possível identificar como aumentar 
repasses realizados à associações para desenvolvimento e ampliação de ações 

comunitárias. 

- Elaboração de Notas Explicativas, 
para demonstrativos usuais, tal como: 

Balancetes Mensais da Despesa; 
Relatório de Projetos Constantes no 
Orçamento; Balancete Analítico da 

Receita 

- O detalhamento das ações previstas e executadas pelo governo municipal a 
partir de uma exposição clara, objetiva e inteligível de conteúdos, permite a análise 

e formação de conceitos para exercício da cidadania pela sociedade. 
Compreender as ações previstas para cada região da cidade permite alinhar as 

necessidades da população com o plano de governo local, a partir da formulação 
de conceitos torna-se possível elaborar questionamentos para participação efetiva 

nas audiências públicas. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Através do Quadro 8 é possível averiguar algumas informações que se 

fossem disponibilizadas, obedecendo aos critérios da Estrutura Conceitual, 

auxiliariam os usuários no tocante à compreensibilidade e uso efetivo da informação. 

A sugestão da apresentação de informações de interesse público em notas 

explicativas permite a análise dos atos realizados pela administração pública. 

Outra característica a ser considerada, diz respeito à tempestividade, 

pois a informação deve estar disponível antes que perca a sua capacidade de ser 

útil para fins de prestação de contas, responsabilização e tomada de decisão, neste 

sentido pensa-se também na atualidade dos conteúdos disponibilizados. 

Fatores como relevância e comparabilidade também influenciam as 

avaliações e as decisões dos seus usuários, assim, a informação deve possibilitar a 

identificação de semelhanças e diferenças entre dois conjuntos de fenômenos, 

permitindo a apreciação do uso eficiente e eficaz dos recursos para prestação de 

serviços à sociedade, além do cumprimento da legislação e de regulamentos 

orçamentários, entre outros. 

A partir das características qualitativas, que ora são normatizadas pela 

Estrutura Conceitual, verifica-se a falta de algumas informações que poderiam 
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auxiliar em uma gestão mais eficiente das associações de moradores. Um exemplo 

seriam as regras para realização de repasses de auxílios e subvenções que 

poderiam ser publicadas de forma simples e didática para facilitar a consulta por 

parte dos responsáveis por essas instituições. 

Para complementar a contribuição da efetivação das proposições dos 

Quadros 7 e 8, pretende-se divulgar os resultados da pesquisa junto ao objeto da 

presente pesquisa. Visto que, mediante contato direto da pesquisadora com os 

dirigentes, cogitou-se a possibilidade de continuidade e extensão do trabalho 

acadêmico com a apresentação do resultado por meio da realização de workshops, 

para ressaltar principalmente, como de fato a informação contábil pública pode 

contribuir na gestão das associações de moradores. Os workshops terão como 

objetivo a conscientização ou, até mesmo a capacitação dos dirigentes das 

associações para um melhor nível de acesso, busca e uso da informação. Tais 

encontros podem concretizar a contribuição e ação acadêmica no meio social. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

As características, conceitos e funções das associações apresentadas 

no referencial teórico permitiram identificar o potencial das associações enquanto 

instrumento de exercício de cidadania e meio de comunicação entre governo e 

sociedade para o desenvolvimento local e regional. Sua constituição jurídica e legal 

permite que realizem atos perante os órgãos públicos e a sociedade, possibilitando a 

celebração de acordos e parcerias para melhor prestação de serviços à sociedade, 

além da participação na formulação de políticas públicas ou outros atos jurídicos que 

venham beneficiar sua região. 

As reivindicações feitas pela sociedade civil podem se concretizar por 

meio da participação efetiva popular e, neste caso, a ação das associações é 

imprescindível para o alcance de objetivos comuns através da participação em 

audiências públicas, que são reuniões abertas ao público em geral para exposição 

de ações do governo com intervenção da população, podendo ocasionar o 

desenvolvimento local se houver consenso.  

O processo de participação na tomada de decisões só será possível a 

partir do bom entendimento dos dados apresentados, que acontece após a devida 

absorção do conteúdo disponibilizado que, de acordo com a legislação vigente, deve 

ser o mais claro possível, e em linguagem de fácil compreensão a todo cidadão. 

O incentivo ao entendimento da informação publicada e participação 

nessas reuniões, pode resultar em exercício de cidadania pelo desenvolvimento da 

competência em informação para acessar, interpretar e questionar os dados 

expostos. O líder comunitário é responsável por ser interlocutor das necessidades 

das diversas regiões da cidade e, poderá ter suas aptidões desenvolvidas ao longo 

de um processo, pois muitas vezes ele é inserido na função de líder comunitário por 

necessidade, ou em um serviço voluntário por paixão pelo que faz, sem, entretanto, 

ter desenvolvido sua capacidade de liderança e suas competências. 

Foi conhecido que, as associações de moradores, em geral, atendem à 

população local com o oferecimento de cursos e atividades pontuais, mas percebe-

se que suas funções sociais poderiam ser mais abrangentes, com a utilização 

efetiva da informação contábil e, portanto maior participação popular. 



98 
 

Foi visto que, as informações extraídas de sites governamentais podem 

ser utilizadas como base de controle e análise da qualidade e destinação do gasto 

público, porém, a disponibilização da informação não é suficiente se não fizer parte 

da cultura dos cidadãos o hábito do acesso, busca e uso da informação.  

A Cultura Informacional e a Competência em informação precisam ser 

desenvolvidas para alavancar o elo entre usuário e fonte, objetivando a construção 

do conhecimento e tomada de decisões.  

Após a pesquisa, notou-se que a informação contábil pública não é 

utilizada em sua plenitude para gestão das associações de moradores.  

Ao analisar o perfil dos dirigentes das Associações de Moradores de 

Franca, no tocante à competência em informação (busca, acesso e uso), constata-

se que apesar do status de “Competente” em informação com a média 3,67, o nível 

de utilização da informação contábil pública é 3 (três), o que demonstra pouca 

valorização em tal informação.  

Torna-se relevante destacar a percepção da baixa aderência às 

informações on-line disponibilizadas pela Prefeitura Municipal, principalmente no 

quesito informação contábil pública, por parte das associações de moradores, por 

vários fatores já apontados anteriormente. Essa observação é reforçada pela falta de 

conhecimento sobre quais as informações disponibilizadas e algumas dificuldades 

relacionadas à navegação no site em si, que podem ser fatores contribuintes.  

Devido à não obrigatoriedade de associação, há pouca adesão às 

assembleias realizadas, o que impossibilita o debate e o repasse de informações 

aos moradores dos bairros. Outro fator relevante está no sentido de reconhecimento 

das necessidades de busca de informação, pois diante do aprofundamento nas 

questões que abordam a aderência às informações de contabilidade pública, 

observou-se uma média de concordância baixa. 

Ao analisar os valores e crenças pertinentes às informações 

disponibilizadas pela Prefeitura Municipal de Franca, observa-se que ocorrem 

preconceitos e falta de conhecimento de gestão, que são indicativos de falta de 

interesse, visto que todos apontaram que essas informações são de interesse 

apenas do escritório de contabilidade. Ficando evidente a ausência da gestão da 

informação contábil para apoio no processo decisório em suas atividades de 

dirigente. 
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Entende-se que a participação popular e o empoderamento podem ser 

concretizados desde que os participantes do processo tenham entendimento das 

informações disponíveis, a partir do aprofundamento por parte dos interessados em 

melhorar o atendimento do bairro em que moram, no caso, os dirigentes das 

associações de bairro. Nesse sentido, pode-se considerar que a contribuição das 

associações de moradores ainda é pequena, pois falta aderência às informações 

contábeis públicas municipais para gestão dessas entidades. Por outro lado o setor 

público deve investir mais no portal da transparência para se adequar às lacunas e 

necessidades, além de incentivar a aprendizagem do valor da informação por parte 

das associações. 

A realização da pesquisa permitiu, também, a correlação das 

informações disponibilizadas pelo portal da transparência da Prefeitura Municipal 

com os propósitos e ações das associações de moradores e, a partir dessa, o 

entendimento de que a aderência à informação contábil pública para gestão pode 

alavancar o conhecimento e, de fato, contribuir no processo de planejamento e 

controle dessas organizações na captação de recursos públicos. Pode, portanto, 

oferecer maiores condições de efetiva participação da comunidade, através dessas 

organizações, como entidades parceiras do órgão público na construção do 

desenvolvimento local.  

Para continuidade de estudos neste tema, sugere-se a aplicação dessa 

pesquisa em outros municípios, assim como um estudo com foco estratificado por 

região. Possibilidade que insere no contexto científico, social e acadêmico a 

contribuição dessa pesquisa, como conteúdo informacional e de gestão das 

associações de bairro, no tocante ao uso efetivo da informação contábil pública e ao 

portal de transparência do governo municipal. 

Espera-se contribuir com os estudos de desenvolvimento ao evidenciar 

o valor informacional do portal da transparência como informação socioeconômica 

para o desenvolvimento local e, ainda contribuir com outros trabalhos acadêmicos e 

com as associações de bairro por meio da sensibilização quanto à relevância do uso 

da informação contábil pública no processo de gestão.  

 

 

 



100 
 

REFERÊNCIAS 

 

 

ALENCAR FILHO, Francisco Rodrigues. As associações de moradores vinculadas à 
FAMERJ e a construção de uma educação para a cidadania através da politização 
de base. (Dissertação em Educação). 1990, 178p. Fundação Getúlio Vargas, Rio de 
Janeiro (RJ), 1990.  
 
ANGÉLICO, João. Contabilidade Pública. São Paulo: Atlas, 1994. 271 p. 
 
ANJOS, Victor Hugo Oliveira. A influência da associação de moradores amigos do 
bairro Jd. do Leme, Silvio Sampaio e Suiná na formulação de políticas públicas. 
2014. Disponível em: <http://www.artigonal.com/negocios-artigos/a-influencia-da-
associacao-de-moradores-amigos-do-bairro-jd-do-leme-silvio-sampaio-e-suina-na-
formulacao-de-politicas-publicas-7111002.html>. Acesso em: 09 mai. 2016. 
 
ARAÚJO, Sinay Santos Silva de. Cultura informacional e as representações sociais 
do ensino superior à distância conceitos, práticas e repercussões. Curitiba: Editora 
Appris, 2014. 273 p. 
 
AUGUSTINHO, Sônia Maria; LIMA, Isaura Alberton de. A nova contabilidade pública 
brasileira como instrumento de transparência sobre as contas públicas. RBPD – 
Revista Brasileira de Planejamento e Desenvolvimento, v. 1, n. 1, p. 76-88, jul./dez. 
2012. Disponível em: <https://periodicos.utfpr.edu.br/rbpd/article/view/3099/2117>. 
Acesso em: 06 set. 2016. 
 
BASSETTO, Clemilton Luís. A inter-relação entre competência em informação e a 
construção de conhecimento corporativo em ambiência de redes organizacionais: 
um estudo do SEBRAE-SP / Escritório Regional de Bauru. Marília, 2012. 206 f. 
Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Faculdade de Filosofia e 
Ciências, Universidade Estadual Paulista, 2012. 
 
BELLUZZO, Regina Célia Baptista; FERES, Glória Georges. Competência em 
Informação, Redes de Conhecimento e as Metas Educativas para 2021: Reflexões e 
Inter-Relações. In: BELLUZZO, Regina Célia Baptista, FERES, Glória Georges, 
VALENTIM. Marta L.P. (Orgs.). Redes de conhecimento e competência em 
informação: interfaces da gestão, mediação e uso da informação. 1. ed. Rio de 
Janeiro: Interciência, 2015. p. 1-36. 
 
________, Regina C.B. Competências e novas condutas de gestão: diferenciais de 
bibliotecas e sistemas de informação. In: VALENTIM, M.L.P. (Org). Ambientes e 
fluxos de informação. Marília: Cultura Acadêmica, 2010. p. 22-53. 
 
________, Regina C.B. Construção de mapas: desenvolvendo competências em 
informação e comunicação. 2. ed. Bauru: Cá Entre Nós, 2007.  
 
BONFIM, Catarina de Jesus; SARAIVA, Maria Eugénia; CURTO, Maria João; 
ABRANTES, Maria de Lurdes; FERREIRA, Sofia Palacin. Centro Comunitário. 



101 
 

Direcção-Geral da Acção Social Núcleo de Documentação Técnica e Divulgação. 
Guiões Técnicos, Nº 15. Lisboa, setembro de 2000. 
 
BORGES, Francisco César de Mattos. A importância da liderança comunitária no 
processo de desenvolvimento local. In: BENEDICTO, José Luis Luzón; STADEL, 
Christoph; BORGES, César (Orgs.). Transformaciones regionales y urbanas en 
Europa y América Latina. Barcelona, Edicións Universitat 2003, p. 41 - 56. 
 
BRAGA FILHO, Hélio. Problemas do Desenvolvimento: reflexões e desafios. In: 
FADEL, Bárbara (org). Desenvolvimento regional: debates interdisciplinares.1. ed. 
Marília: Fundepe, 2009. p. 11-41. 
 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (1988). Promulgada em 05 
de outubro de 1988. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm >. Acesso em: 
21 nov. 2016.  
 
________. Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964. Estatui Normas Gerais de Direito 
Financeiro para elaboração e contrôle dos orçamentos e balanços da União, dos 
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4320.htm>. Acesso em: 09 set. 2016. 
 
________. Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a 
informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 
2o do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 
1990; revoga a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei no 8.159, 
de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm>. Acesso 
em: 02 fev. 2016. 
 
________. Decreto n.º 5.482, de 30 de junho de 2005. Dispõe sobre a divulgação de 
dados e informações pelos órgãos e entidades da administração pública federal, por 
meio da Rede Mundial de Computadores - Internet. Disponível em: 
<http://www.cgu.gov.br/transparência>. Acesso em: 02 fev. 2016. 
 
BULGARIM, Maria Clara Cavalcanti et al. Orçamento Familiar e controle social: 
instrumento de organização da sociedade. 2. ed. Brasilia: Fundação Brasileira de 
Contabilidade, 2012. 143 p. 
 
CAMPANHOLA, Clayton; SILVA, José Graziano da. Desenvolvimento local e a 
democratização dos espaços rurais. Cadernos de Ciência & Tecnologia, v. 17, n. 1, 
p. 11-40, 2000 
 
CARVALHO, Elizabeth Leão de. Importância da gestão da informação para o 
processo decisório nas organizações. In: VALENTIM. Marta L.P. (Org.). Informação, 
conhecimento e inteligência organizacional. 2. ed. Marília: Fundepe Editora, 2007. p. 
81-97. 
 
CLEMENTE, A. J. 2008. Gestão pública descentralizada e participação política: a 
relação das associações de moradores do bairro Batel e da Vila Pantanal com as 



102 
 

administrações regionais e audiências públicas realizadas pela Prefeitura Municipal 
de Curitiba - 2005-2006. Revista Intersaberes, Curitiba, v. 3, n. 6, p. 204-229, jul.- 
dez. 2008. 
 
COELHO, V. S. P.; FAVARETO, A. Dilemas da participação e desenvolvimento 
territorial. Revista de Desenvolvimento Econômico, v. 10, n. 18, p. 15-26, 2008. 
 
CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. Norma Brasileira de Contabilidade – 
NBC TSP Estrutura Conceitual, de 23 de Setembro de 2016. Brasil. 61 p. 
Disponível em: <http://cfc.org.br/noticias/cfc-publica-a-norma-estrutura-conceitual-
da-contabilidade-publica/>. Acesso em: 12 nov. 2016. 
 
CRUZ, C. F.; FERREIRA, A. C. S. Transparência na elaboração, execução e 
prestação de contas do orçamento municipal: um estudo em um município brasileiro. 
Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ, v. 13, n. 2, 
p.1-14, maio/ago. 2008. 
 
CRUZ, C.F.; FERREIRA, A.C.de Souza.; SILVA, L.M.; MACEDO, M. A. da Silva. 
Transparência da gestão fiscal: um estudo a partir dos portais eletrônicos dos 
maiores municípios brasileiro. Revista de Administração Pública. Rio de Janeiro. v. 
46 p. 153-76, jan./fev. 2012. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/rap/v46n1/v46n1a08.pdf>. Acesso em: 12 set. 2015 
 
DAVENPORT, T. H.; PRUSAK, L. Conhecimento empresarial: como as organizações 
gerenciam o seu capital intelectual. Tradução de Lenke Peres. Rio de Janeiro: 
Campus, 1998. 237 p. 
 
DIAS, Reinaldo; MATOS, Fernanda. Políticas Públicas – Princípio, Propósitos e 
Processos. São Paulo: Atlas, 2012. p. 132-176  
 
FARAH, M. F. S. Governo local e novas formas de provisão e gestão de serviços 
públicos no Brasil. Revista de Administração Pública, v. 31, n. 3, p. 191-194, 1997. 
 
FERRAREZI, Maria Amélia Duarte Oliveira. Cultura Informacional para o 
desenvolvimento local: uma abordagem a partir da demonstração do valor 
adicionado (Dissertação em Desenvolvimento Regional). 2016, 133p. il.. Uni-FACEF, 
Franca (SP), 2016. 
 
FERREIRA, Jonatas; ROCHA, Maria Eduarda da Mota. Entre a Inclusão e a 
Democracia Digital: a atuação do Estado e do Terceiro setor em comunidades 
pobres da Região Metropolitana do Recife. Liinc em Revista, v.5, n.1, Rio de Janeiro, 
p. 100- 116, março, 2009. Disponível em: <http://www.ibict.br/liinc>. Acesso em: 20 
jan. 2017. 
 
FLEURY, M. T. L.; FLEURY, A. Construindo o conceito de competência. RAC, 
edição especial, p.183-196, 2001. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/rac/v5nspe/v5nspea10.pdf>. Acesso em: 09 Set. 2016. 
 
FONSECA, J. J. S. Metodologia da pesquisa científica. Fortaleza: UEC, 2002. 
Apostila. 



103 
 

 

FRANCA. <http://www.franca.sp.gov.br/portal/prefeitura/secretarias/acao-
social.html> Acesso em: 18 jun. 2016. 
 
________..<http://www.franca.sp.gov.br/portaltransparencia/paginas/publica/contas_
publicas.xhtml;jsessionid=O6TB9R. 
nawZyBWc9lKJe05SrSVWaWI1OPWjMe43hV.spmf057:srv-producao3.1>. Acesso 
em: 18 jun.2016. 
 
________. <http://www.franca.sp.gov.br/pmf-terceiro-setor>. Acesso em: 18 jun. 
2016. 
 
________. 

<http://www.franca.sp.gov.br:8084/online2003/contabil/novo_portal_transparencia/lo
a/2016/lei/03.%20Anexo%20II%20-
%20Aplica%C3%A7%C3%B5es%20Vinculadas%20-
%20Total%20das%20Receitas%20e%20Despesas%20por%20Recursos.pdf.> 
Acesso em: 18 jun. 2016. 
 
________.<http://www.franca.sp.gov.br:8084/online2003/contabil/novo_portal_transp
arencia/loa/2016/prop/05% 
20Anexo%20IV%20%20Rela%C3%A7%C3%A3o%20de%20A%C3%A7%C3%B5es
%20de%20Governo%20constantes%20no%20Or%C3%A7amento.pdf>. Acesso em: 
18 jun. 2016. 
 
________.<http://www.franca.sp.gov.br:8084/online2003/contabil/novo_portal_transp
arencia/loa/2016/lei/09.%20    Anexo%20VII-C%20-
%20Anexo%20VI%20do%20Projeto%20AUDESPTCESP.pdf>. Acesso em: 18 jun. 
2016. 
 
________. 
<http://www.franca.sp.gov.br:8084/online2003/contabil/novo_portal_transparencia/ba
lancetes/bd/bd032016.pdf>. Acesso em: 18 jun. 2016. 
 
________. <www.franca.sp.gov.br/pmf-terceiro-setor/Transferencia.jsp>. Acesso em: 
18 jun. 2016. 
 
FREITAS, Ângela Cristina Basílio de. Cultura organizacional como avaliação na 
formação de profissionais e seu impacto no desenvolvimento regional. (Dissertação 
em Desenvolvimento Regional). 2015, 129p. il.. Uni-FACEF, Franca (SP), 2015. 
 
FREITAS, Maria Ester de. Cultura Organizacional: identidade, sedução e carisma? 
Rio de Janeiro: FGV, 2000. 180p. 
 
GARCIA, R. M. (2006, Jul./Dez). Governo eletrônico, informação e competência em 
informação. Inf. & Soc. Est., João Pessoa, v.16, n.2, p.79-87, jul./dez. 2006. 
 
GOES, Flávia Temponi; MACHADO, Lucília Regina de Souza. Políticas educativas, 
intersetorialidade e desenvolvimento local. Educ. Real., Porto Alegre , v. 38, n. 2, p. 
627-648, jun. 2013 .  Disponível 



104 
 

em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2175-
62362013000200016&lng=en&nrm=iso>. Acessado em: 17 nov. 2015.  
 

GOHN, Maria da Glória. Movimentos sociais: espaços de educação não-formal da 

sociedade civil. 2004. Universia: São Paulo, 02 abr. 2004. Disponível em: 

<http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2004/04/02/519734/movimentos-

sociais-espaos-educao-no-formal-da-sociedade-civil.html>. Acesso em: 07 abr. 

2016. 

 
GONÇALVEZ, Alcindo. Políticas Públicas e Ciência Política. In: BUCCI, Maria Paula 
Dallari (org) Políticas Públicas Reflexões sobre o conceito. São Paulo: Saraiva, 
2006. p. 75-96. 
 
GONZÁLEZ, Román Rodríguez. La escala local del desarrollo. Definición y aspectos 
teóricos. RDE-Revista de Desenvolvimento Econômico, Salvador: IPA, v. 1, n. 1, p. 
6-16, nov. 2009. 
 
GRIFFIN, Rick W.; MOORHEAD, Gregory. Fundamentos do Comportamento 
Organizacional. Trad. Leal, Fernando Moreira; Ferreira, André Siqueira. São Paulo: 
Ática, 2006. 488 p. 
 
KOHAMA, Heilio. Contabilidade Pública:Teoria e Prática. 10. ed. São Paulo: Atlas, 
2006. 352 p. 
 
LEITE, Leandro Henrique de Araújo. Assistência social e desenvolvimento local: 
uma análise com enfoque territorial na associação de moradores da Vila Santo 
Eugênio. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Local), Universidade Católica 
Dom Bosco, 2013. Disponível em: <http://site.ucdb.br/cursos/4/mestrado-
edoutorado/32/mestrado-em-desenvolvimento-local/603/dissertacoesdefendidas/>. 
Acesso em: 27 ago. 2016. 
 
LOCK, Fernando do Nascimento. Participação popular no controle da administração 
pública: um estudo exploratório. Revista Eletrônica de Contabilidade. vol. 1 n.1, p. 
122-134, setembro/novembro 2004. Disponível em: 
<http://cascavel.cpd.ufsm.br/revistas/ojs-
2.2.2/index.php/contabilidade/article/viewFile/122/3530>. Acesso em: 05 jan. 2016. 
 
MARINHO, Robson M. Liderança em teoria e prática. In: MARINHO, Robson M.; 
OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de (Orgs.).  Liderança: uma questão de competência. 
São Paulo: Saraiva, 2006. cap. 1, p.1-14. 
 
MARTINS, Rafael D'Almeida; VAZ, José Carlos; CALDAS, Eduardo de Lima. A 
gestão do desenvolvimento local no Brasil: (des)articulação de atores, instrumentos 
e território. Rev. Adm. Pública [online]. 2010, vol.44, n.3, p.559-590. ISSN 0034-
7612.  Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0034-
76122010000300002>. Acesso em: 06 set. 2016. 
 
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS. Associações comunitárias: guia prático 
e dúvidas frequentes, 2010. Disponível em: <www-antigo.mpmg.mp.br/portal/public 
/interno/arquivo/id/17157>. Acesso em: 26 jan. 2017. 



105 
 

MIRANDA, Silvânia Vieira. Identificando Competências Informacionais. Ciência da 
Informação, [S.l.], v. 33, n. 2, dec. 2004. ISSN 1518-8353. Disponível em: 
<http://revista.ibict.br/ciinf/article/view/1053>. Acesso em: 21 jan. 2017.  
 
MOURA, Maria Aparecida. Cultura informacional, redes sociais e lideranças 
comunitárias: uma parceria necessária. In: MOURA, Maria Aparecida. Cultura 
informacional e liderança comunitária: concepções e práticas/ Maria Aparecida 
Moura (Org.). - Belo Horizonte: UFMG / PROEX, 2011. 150 p.: il. (Diálogos, 1). p. 53-
57. 
 
NOBRE, Adriu; CARVALHO, Leonardo Alves da Cunha; LÜCHMANN, Lígia Helena 
Hahn. Apoio das ciências sociais à formação e desenvolvimento das organizações 
populares de Florianópolis.Extensio: Revista Eletrônica de Extensão, Florianópolis, 
v. 1, n. 2, jan. 2004. ISSN 1807-0221. Disponível em: 
<https://periodicos.ufsc.br/index.php/extensio/article/view/1365/4498>. Acesso em: 
14 abr. 2016. 
 
OLIVEIRA, Gilson Batista de. Uma discussão sobre o conceito de desenvolvimento. 
Revista da FAE, Curitiba, v.5, n.2, p.37-48, maio/ ago.2002. 
 
PESTANA, M.H; GAGEIRO, J. N. Análise de dados para ciências sociais: a 
complementaridade do SPSS. Lisboa: Silábo, 2003. 694 p.  
 
PINHEIRO, D.R.C.; BORGES, R.C.O. A importância da liderança comunitária no 
processo de desenvolvimento local. Revista GeoUECE - Programa de Pós-
Graduação em Geografia da UECE Fortaleza/CE, v. 1, nº 1, p. 78-94, dez. 2012. 
Disponível em http://seer.uece.br/geouece  
 
PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla B. (Orgs.). História da cidadania. 2. ed.  São Paulo:  
Contexto, 2003. 592 p. 
 
PLATT NETO, Orion Augusto; CRUZ, Flávio da; ENSSLIN, Sandra Rolim; ENSSLIN, 
Leonardo. Publicidade e Transparência das Contas Públicas: obrigatoriedade e 
abrangência desses princípios na administração pública brasileira Contabilidade 
Vista e Revista, v. 18, n. 1, p. 75-94, jan./ mar. 2007. 
 
PORTUGAL, Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade. Disponível 
em: novo.cnis.pt/images_ok/Centro%20comunitario.doc. Acesso em: 09 abr. 2016. 
 
POZZER, Milene Ana dos Santos. Socialização política: promoção da cidadania 
através das Associações de moradores. Anais do I Simpósio sobre Estudos de 
Gênero e Políticas Públicas, p. 30-40, 2010. 
 
REIS, Alcenir Soares dos; SILVA, Albert Sant’Ana da; MASSENSINI, Rogério Luís. 
Informação e cidadania: conceitos e saberes necessários à ação. In: MOURA, Maria 
Aparecida. Cultura informacional e liderança comunitária: concepções e práticas/ 
Maria Aparecida Moura (Org.). - Belo Horizonte: UFMG / PROEX, 2011. 150 p.: il. 
(Diálogos, 1). p. 17-23. 
 



106 
 

RIBEIRO, Maria José Novato. Associações de moradores: uma alternativa na 
promoção do desenvolvimento. (Dissertação em Desenvolvimento Regional). 2016, 
107p. il.. Uni-FACEF, Franca (SP), 2016. 
 
ROBBINS, Stephen P. Comportamento organizacional. 11. ed.. São Paulo: Prentice 
Hall, 2005. 
 
SANTOS, E.M. dos; DUARTE, E.A.; PRATA, N.V. Cidadania e trabalho na 
Sociedade da Informação: uma abordagem baseada na competência informacional. 
Perspectivas em Ciência da Informação, Belo Horizonte v.13, n.3, p.208-222, 
set./dez. 2008. Disponível em: 
<http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.php/pci/article/view/142/512> Acesso 
em: 03 set.2016. 
 
SCHEIN, E. H. Cultura organizacional e liderança. São Paulo: Atlas, 2009. 413 p. 
 
SCHERMERHORN, John R. Jr.; HUNT, James G.; OSBORN, Richard N. 
Fundamentos de Comportamento Organizacional. Tradução de Sara Rivka Gedanke 
2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. 328 p. 
 
SECCHI, Leonardo. Políticas públicas: conceitos, esquemas de análise, casos 
práticos. São Paulo: Cengage Learning, 2010. 167p. 
 
SILVA, Lino Martins da. A Normatização da Contabilidade Governamental: Fatores 
críticos que impactam as informações dadas aos usuários das informações 
contábeis. REPeC – Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade, Brasília, 
v.1, n.1, art. 3, p. 25-388, jan/abr. 2007. Disponível em: 
http://www.repec.org.br/index.php/repec/article/view/3. Acesso em: 06.set.2016. 
 
SILVA, H. P.; SILVA, L. J. O. L. Informações e Serviços Básicos ao Cidadão: da 
burocracia dos balcões para os portais de governo eletrônico. In: Congresso 
Ibercom. 2006. p. 2006.  
 
SMITH, Marinês Santana Justo; FADEL, Bárbara; PINTO, María. Competência em 
Informação na Área de Negócios: propostace perspectiva do modelo Business 
Information Competencies (BIC). In: BELLUZZO, Regina Célia Baptista, FERES, 
Glória Georges, VALENTIM. Marta L.P. (Orgs.). Redes de conhecimento e 
competência em informação: interfaces da gestão, mediação e uso da informação. 1. 
ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2015. p. 377-397. 
 
SMITH, Marinês Santana Justo. A cultura informacional como alicerce de gestão 
contábil nas pequenas e médias empresas. (Tese Doutorado em Ciência da 
Informação). 2013. 256p.il.. Faculdade de Filosofia e Ciências – Universidade 
Estadual Paulista, Marília (SP), 2013. 
 
SMITH, M. S. J.; FADEL, B. Gestão da informação contábil: a questão da 
necessidade, busca e uso da informação no contexto das pequenas empresas. In: 
ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 11., 2010 
b, Rio de Janeiro. Anais eletrônicos... Rio de Janeiro: ENANCIB, 2010. Disponível 



107 
 

em: <http://enancib.ibict.br/index.php/xi/enancibXI/paper/view/291/237>. Acesso em: 
20 janeiro 2017.  
 
SOUZA,C. Estado da Arte da Pesquisa em Políticas Públicas. In: HOCHMAN, 
Gilberto; ARRETCHE, Marta; MARQUES, Eduardo. Políticas Públicas no Brasil. Rio 
de Janeiro: Fiocruz, 2007. p. 65-85. 
 
SZAZI, Eduardo. Terceiro Setor: regulação no Brasil. São Paulo: Fundação 
Peirópolis, 2001. 310 p.  
 
TÁLAMO, M. de. F. M.; PONTES, J. J. Alfabetização digital: proposição de 
parâmetros metodológicos em competência informacional. Informação & Sociedade: 
estudos. João Pessoa, v. 19, n. 2, p.81-98, maio/ago. 2009. Disponível 
em: <www.brapci.ufpr.br/index.php?dd60=1&dd61...acao>. Acesso em: 09 set. 2016. 
 
VALENTIM, Marta Ligia Pomim.  Informação e conhecimento em organizações 
complexas. In: VALENTIM, Marta Ligia Pomim (Org.). Gestão da informação e do 
conhecimento no âmbito da ciência da informação. São Paulo: Polis: Cultura 
Acadêmica, 2008. p. 11-25. 
 
WOIDA, Luana Maia; VALENTIM, Marta Lígia Pomim. Cultura informacional voltada 
ao processo de inteligência competitiva organizacional: a relação entre as pessoas, 
a informação, e as 247 tecnologias de informação e comunicação. In: ENCONTRO 
NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 7., 2006, Marília. 
Anais... Marília: ENANCIB, 2006. 

  



108 
 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO PARA DIRIGENTES DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE 
FRANCA 

 

 

 

Nome do Dirigente: 

___________________________________ 

1 Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino 

 

2 Idade: 

( ) 21 a 30 anos 

( ) 31 a 40 anos 

( ) 41 a 50 anos 

( ) mais de 50 anos 

 

3 Formação escolar: 

( )Ensino Fundamental Incompleto  

( )Ensino Fundamental Completo  

( )Ensino Médio Incompleto  

( )Ensino Médio Completo  

( )Ensino Superior Incompleto  

( )Ensino Superior Completo –  

   Área: _____________Ano: ______ 

( ) Especialização –  

    Área: ____________Ano: ______ 

 

4 Principal atividade econômica do 

dirigente: 

( ) Autônomo  

( ) Empregador  

( ) Empregado com carteira  

( ) Empregado sem carteira  

( ) Servidor público municipal 

( ) Servidor público estadual 

( ) Servidor público federal 

( ) Aposentado  

( ) Sem rendimento / desempregado  

 

5 Nome da Associação de Moradores: 

___________________________________ 

 

6 Região: ___________________________ 

 

7 Quantidade de associados ativos: ______ 

 

8 Há quanto tempo atua como dirigente de 

associação de moradores: 

( ) menos de 2 anos 

( ) 2 a 4 anos 

( ) 4 a 6 anos 

( ) 6 a 8 anos 

( ) 8 a 10 anos 

 

 

( ) mais de 10 anos 

 

9 A associação possui infraestrutura de 

tecnologia (computador, internet)? 

(  ) Sim                               (  ) Não 

 

 

10 Se não, como acessa a internet para 

interesses da associação: 

( ) equipamento do dirigente 

( ) equipamento de terceiros 

( ) Não há necessidade de acesso à internet 

 

A partir dessa seção, de questões 

pertinentes à associação, para efetivar as 

respostas de alguns tópicos, será utilizada a 

escala abaixo indicada: 

1 - Discordo plenamente; 

2 - Discordo em parte; 

3 - Não sei se concordo ou discordo; 

4 - Concordo em parte; 

5 - Concordo plenamente. 

 

I) Reconhecer a necessidade de 

informação/identificar estratégias de busca  

 

No desempenho de suas atividades como 

dirigente da associação  

1 As informações disponibilizadas 

pela prefeitura são uteis  

1 2 3 4 5 

 

2 Sente falta de alguma informação  

1 2 3 4 5 

 

3 Existe uma informação mais 

importante do que outra 

1 2 3 4 5 

 

4 A informação contábil pública 

(prefeitura) é utilizada. 
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1 2 3 4 5 

 

5 Sente falta de alguma informação 

contábil pública. 

1 2 3 4 5 

 

6 Existe uma informação contábil 

mais importante do que outra 

1 2 3 4 5 

 

7 A informação contábil pública é 

utilizada mensalmente  

1 2 3 4 5 

 

8 O nível de conhecimento do portal 

da transparência é suficiente para 

a gestão de associação. 

1 2 3 4 5 

 

9 A sua relação com o “portal da 

Transparência” é constante 

1 2 3 4 5 

 

10 É fácil aderir, usar as informações 

do portal da Transparência da 

Prefeitura,  

1 2 3 4 5 

 

11 A partir da lista abaixo marque as 3 

fontes de informação que 

considera relevantes/importantes 

(  ) dirigentes de outras associações 

(  ) colegas de trabalho 

( ) profissionais específicos (contador, 

advogado, etc.) 

(  ) Site da prefeitura na internet 

(  ) escolas/ faculdades 

( ) órgãos públicos, especificar: __________ 

( ) Internet - identificar os tipos de fontes:  

___________________________________ 

(  ) outros meios______________________ 

12 Para solucionar um problema é 

fácil localizar a fonte da informação 

necessária 

1 2 3 4 5 

 

13 Há situações que exige a análise 

dos custos e benefícios da 

aquisição da informação 

necessária para gestão (tais como 

contábil, jurídica etc.). 

1 2 3 4 5 

 

 

II) Distinguir maneiras de eliminar “gaps” – 

localizar e acessar 

Durante a realização das atividades de 

dirigente, considerando a busca/ pesquisa 

por informações: 

14 Utiliza serviços on-line,  

1 2 3 4 5 

 

15 Utiliza serviços de pessoas 

especializadas 

1 2 3 4 5 

 

16 Para pesquisa on-line, utiliza 

algumas palavras-chave, sinônimos, 

ou termos relacionados com a 

informação necessária. 

1 2 3 4 5 

17 É fácil encontrar as informações 

necessárias no site da Prefeitura 

Municipal 

1 2 3 4 5 

18 Seleciona a informação de acordo 

com a fonte levando em 

consideração: 

 (  ) Confiabilidade 

 (  ) Atualidade 

 (  ) Autoridade e qualificação  

 (  ) Ponto de vista 

 

 

III) Comparar e analisar 

19 Determina se a informação obtida é 

suficiente e adequada ou se é 

necessário obter mais  



110 
 

1 2 3 4 5 

20 É fácil observar se as fontes de 

informação são confiáveis ou 

contraditórias  

1 2 3 4 5 

21 Examina e compara a informação 

de várias fontes para avaliar sua 

confiabilidade, validade, autoridade, 

atualidade. 

1 2 3 4 5 

22 Fica atento às audiências públicas 

que são divulgadas no Diário Oficial 

do Munícipio e nos jornais de 

grande circulação da cidade de 

Franca.  

1 2 3 4 5 

 

 

IV) Sintetizar e Criar  

 

23 Quando leio a publicação, 

audiências públicas que são 

divulgadas no Diário Oficial, 

programo minha participação, para 

demonstrar necessidades da região 

referente à Associação de 

Moradores. 

1 2 3 4 5 

 

24 A partir da receita e da despesa 

mensais que são publicadas no site 

da Prefeitura Municipal de Franca é 

possível identificar os repasses 

realizados para as associações e 

outras informações pertinentes. 

1 2 3 4 5 

 

25 Reformula conceitos técnicos com 

suas próprias palavras 

1 2 3 4 5 

 

26 Após a realização da pesquisa no 

site ou em outra fonte e obtenção 

da nova informação é possível 

comparar com o conhecimento 

próprio  

1 2 3 4 5 

 

27 e com outras fontes consideradas 

como autoridade no assunto para 

conclusões  

1 2 3 4 5 

 

V) Organizar, comunicar e aplicar 

 

28 Há uma pessoa responsável pela 

informação contábil da associação: 

 (  ) Sim                               (  ) Não 

 

29 O portal da transparência oferece 

todas as informações necessárias 

para aplicar e melhorar a gestão das 

associações. 

1 2 3 4 5 

 

30 Quando as audiências públicas são 

divulgadas, verifico possibilidades 

de melhorias no bairro para 

solicitações no orçamento  

1 2 3 4 5 

 

31 Tenho conhecimento da previsão de 

verbas para utilização em 

associações comunitárias da cidade 

pelo “Portal da Transparência”  

1 2 3 4 5 

 

32 As regras para recebimento de 

transferências às associações são 

repassadas em reuniões realizadas 

com a Secretaria responsável pelo 

contato entre a Prefeitura e as 

Associações de Moradores 

1 2 3 4 5 

 

33 Acompanho mensalmente as 

despesas com associações de 

moradores da prefeitura para 

avaliação do gasto publico da 

cidade pelo “Portal da 

Transparência”  

1 2 3 4 5 
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34 As informações contábeis para 

gestão são processadas e 

arquivadas para consultas futuras 

1 2 3 4 5 

 

35 As informações são repassadas às 

pessoas que frequentam as 

assembleias da Associação de 

Moradores?  

1 2 3 4 5 

 

 

36 Preserva a integridade das fontes 

de informação (divulga quem te 

repassou a informação) 

1 2 3 4 5 

 

37 Obtém permissão para copiar 

textos, imagens ou sons incluídos 

na prestação de serviços à 

comunidade: 

1 2 3 4 5 

 

38 Dentro das atividades desenvolvidas na associação, com relação ao acesso e uso da 

informação indique até 5 habilidades no  que considera as mais importantes para 

participar efetivamente da vida em sociedade:  

a) ____________________________________________________________________ 

b) ____________________________________________________________________ 

c) ____________________________________________________________________ 

d) ____________________________________________________________________ 

e) ____________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

 

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa científica 

apoiada pelo Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF, cujo objetivo é 

identificar habilidades de acesso, busca e uso da informação pública, dos dirigentes 

das associações de moradores de Franca para fomento de suas ações no exercício 

de cidadania em prol do desenvolvimento local.  

O questionário busca identificar quem são os dirigentes das 

Associações de Moradores do município, bem como algumas características dessas 

associações. Além disso, serão feitas perguntas sobre o acesso, busca e utilização 

da informação disponibilizada na rede mundial de computadores (internet). 

As informações obtidas serão utilizadas somente para fins científicos, 

sendo preservados os dados de identificação do participante. Os materiais 

produzidos ao longo da pesquisa serão publicados em meio científico, ao final da 

pesquisa, os resultados deverão ser informados aos participantes. 

Eu_______________________________________________________ 

portador do RG. Nº __________________, CPF: ______________ aceito participar 

da pesquisa intitulada “ INFORMAÇÃO PÚBLICA E ASSOCIAÇÃO DE 

MORADORES: A questão da aderência à transparência da informação contábil do 

setor público” desenvolvida pela acadêmica/pesquisadora Taíse Helena de Santana 

orientada pela Prof.ª Dr.ª Marinês Santana Justo Smith. Declaro que fui esclarecido 

sobre a pesquisa e seus procedimentos metodológicos. Além disso, fui informado 

que em caso de necessidade, poderei entrar em contato com a pesquisadora 

responsável pelo telefone celular (16) 99166-4142. 

Autorizo que o material e informações obtidas possam ser publicados 

em aulas, seminários, congressos, palestras ou periódicos científicos. Porém, não 

deve ser identificado por nome em qualquer uma das vias de publicação ou uso. 

Franca, _____ de _________________ de 201__. 

 

___________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 


