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Anexo - Material Complementar 

Módulo 4 – Semana 4 - Como fiscalizar os Municípios  
 

1) LRF - Lei Complementar nº 101/2000 Art. 48, redação dada pela Lei            
Complementar nº 131/2009  
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm 
 
 

2) Cartilha sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal  
Disponível em: https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/publica
coes/planejamento/orcamento/lei-de-responsabilidade-fiscal/cartilha 
 
 

3) Lei Complementar 131/2009  
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp131.htm 
 
 

4) Cartilha sobre a Lei Complementar 131  
Disponível em: http://www.leidatransparencia.cnm.org.br/img/download/cartilha
.pdf 
 
 

5) Lei de Acesso à Informação  
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l1
2527.htm 
 
 

6) As avaliações do Ministério Público Federal (MPF) 
Disponível em: http://www.rankingdatransparencia.mpf.mp.br/ 
Clicar em “Versão Interativa”. Na aba “Espelhos” você terá a primeira e a             
segunda avaliações para cada município. 

 
 

7) As avaliações da Controladoria-Geral da União (CGU) 
Link onde você poderá encontrar as avaliações relativas à sua região, Estado ou 
Município. 
Disponível em: https://mbt.cgu.gov.br/publico/home 
 
Em 28/02/2019 a CGU informou que algumas notas foram revisadas na Escala            
Brasil Transparente – Avaliação 360°. Ao todo, foram analisados 98 pedidos de            
alteração enviados por Estados, DF e Municípios. Desses, 68 foram deferidos           
total ou parcialmente. No link a seguir você poderá conferir as mudanças nas             
notas de 15 Estados e o DF, 12 Capitais e de 40 municípios. 
Disponível em 
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2019/02/cgu-informa-notas-revis
adas-da-escala-brasil-transparente-2013-avaliacao-360deg 
 
Observações:  
1 - Será importante você consultar os dois links para obter as notas finais. 
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2 - Pesquisar na internet se existe alguma informação atualizada. 
 

8) Textos/Vídeos explicativos sobre o orçamento podem ser encontrados: 
 

● Senado - Siga Brasil – Orçamento Fácil 
Vídeos disponíveis em: https://www12.senado.leg.br/orcamentofacil 
Glossário 
Disponível em: https://www12.senado.leg.br/orcamento/glossario?search_le
tter=a 
 

● Portal da Transparência 
Vídeos disponíveis em: http://portaldatransparencia.gov.br/videos 
Entrando no Portal da Transparência (http://portaldatransparencia.gov.br/),      
na barra de menu clique em “Aprenda mais”, nas opções “Entenda a gestão             
pública”, “Perguntas frequentes” e “Glossário” você terá explicações sobre         
diversos assuntos. 
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