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RESUMO 
 

A pesquisa em tela teve como objetivo apresentar um estudo exploratório nos portais do Executivo 

Municipal do Rio de Janeiro na rede mundial de computadores (Internet), a fim de conhecer como 

está se concretizando a transparência na administração pública no referido município após o 

advento da Lei n.º 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), que regulamentou o direito 

fundamental à informação, estabelecendo como regra a transparência pública. Para tanto, após 

efetuar a revisão de literatura por meio de uma pesquisa bibliográfica baseada em fontes que 

versam sobre o assunto, realizou-se uma pesquisa documental complementada pelo emprego do 

método de procedimento monográfico observacional, a partir do qual foi realizado, de maneira 

sistemática e não participativa, o exame dos portais. A observação realizada, apesar de não ser 

exaustiva, permitiu constatar que há deficiências no cumprimento da normativa legal e que o 

Município do Rio de Janeiro precisa superar a cultura de cumprimento estrito à Lei e agir 

proativamente com vistas a atender as verdadeiras demandas da sociedade carioca. 

 

Palavras-chave: Transparência. Lei de Acesso à Informação. Tecnologias de Comunicação e 

Informação. Controle Social. 
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1 – Introdução 

 

O modelo de democracia representativa clássica, fundado na ideia de representação política 

total, não conseguiu desempenhar com êxito suas tarefas sociais e populares, transformando-se  

num espaço de composição de interesses privados dos gestores públicos com a redução ao mínimo 

da participação do cidadão na condução dos negócios públicos. Assim, o modelo passa por uma 

crise de identidade, porque não sabe a quem representa; de eficácia, porque não responde por sua 

competência normativa; e de legitimidade, porque é refratário às demandas sociais emergentes ou 

reprimidas (LEAL, 2006).  

A sociedade não se contenta mais com os tradicionais mecanismos de controle, tais como 

eleições periódicas para os Poderes Executivo e Legislativo, reivindica a fiscalização constante do 

poder político pelos cidadãos, o que se concretiza através dos instrumentos da publicidade e da 

transparência, por meio dos quais a sociedade civil verifica a compatibilidade de atuação dos 

agentes estatais com suas expectativas (CUNHA FILHO e XAVIER, 2014, p. 10). 

Para Sacramento, sempre que se discute os principais problemas da administração pública 

contemporânea, a transparência e o acesso a informação dos atos governamentais têm sido matéria 

de destaque e relevância. Um dos ingredientes básicos da accountability e, portanto, capaz de 

proporcionar a criação de maiores condições de confiança entre governantes e governados, a 

transparência nas ações governamentais tem sido constantemente citada como capaz de contribuir 

para melhoria da Governança Pública.  

No âmbito dessa discussão e com o objetivo de dar respostas concretas a crescente 

mobilização social para o aumento da transparência na administração pública, o Governo 

Brasileiro promulgou a Lei Federal nº 12.527, em 18 de novembro de 2011,  que regulamentou o 

direito fundamental de acesso a informação, previsto no art. 5º, XXXIII, da Constituição Federal de 

1988. Esse dispositivo legal aumenta os mecanismos de obtenção de informações e documentos e 

estabelece que o acesso é a regra e o sigilo a exceção, cabendo a Administração Pública a 

divulgação espontânea de informações, utilizando-se de meios de comunicação viabilizados pela 

tecnologia da informação (Internet), independente de solicitação, bem como sua disponibilização 

para atender às demandas da sociedade.  

A ampliação da divulgação das ações governamentais estimula os administradores a 

agirem com responsabilidade e zelo na gestão governamental,  bem como facilita o exercício do 
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controle social, que é definido como um instrumento democrático no qual há a participação do 

cidadão na gestão pública e no monitoramento tanto dos recursos quanto das ações de interesse 

coletivo, colocando a vontade social como fator de avaliação para tornar mais eficaz alguns 

programas públicos (GARCIA, 2006).  

Contudo, segundo Vieira (2011) o mero cumprimento das obrigações impostas pelas 

normas legais, com a publicação de informações em linguagem técnica a respeito do que a 

Administração Pública executa, planeja ou realiza, sem a preocupação com o clareza  e a 

objetividade com que estas informações são disponibilizadas ao público alvo, não garante por si só 

a transparência se os cidadãos não interpretarem essas informações e não puderem utilizá-las para 

o controle social.  

Para Ananda Guadagnin (2011) tão importante quanto a prestação de contas, é a forma  

como estas informações são disponibilizadas ao público alvo. Objetividade, clareza e transparência 

são características que devem estar interligadas.        

Neste contexto, a pesquisa em tela teve como objetivo verificar se o Município do Rio de 

Janeiro cumpre efetivamente as determinações previstas na Lei nº 12.557/2011 e avaliar o 

funcionamento dos portais eletrônicos do referido município na internet, sob a ótica dos princípios 

administrativos da eficiência e da publicidade na gestão pública.  

 São objetivos intermediários do estudo: realizar o levantamento dos portais; verificar se as 

determinações previstas na Lei de Acesso à Informação estão sendo observadas; avaliar se as 

informações são divulgadas de maneira clara, objetiva e bem estruturadas e se o cidadão tem 

facilidade de encontrar os dados desejados nos portais do Executivo Municipal Carioca. 

Esta investigação justifica-se por propiciar uma oportunidade de conhecer quais são os 

desafios a concretização da transparência na administração publica do município do Rio de Janeiro, 

após o advento da Lei de Acesso a Informação, bem como identificar de que forma o município 

está desenvolvendo meios para melhorar a eficiência e a efetividade dos atos da administração, 

através da disponibilização das informações e da promoção da transparência. 

Para a desenvolvimento do trabalho, realizou-se uma pesquisa bibliográfica, com o intuito 

de adquirir conhecimento prévio acerca do tema, para posteriormente empregar o método 

descritivo com a finalidade de analisar as informações coletadas nos sítios de transparência do 

município e comparar com as exigências da Lei de Acesso à Informação. 

O presente artigo constitui-se desta introdução, seguida por um breve referencial teórico, 

que trata da conceituação da transparência e sua importância, bem como da utilização de 
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Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) para o exercício do Controle Social, Na 

seqüência, apresenta-se a metodologia aplicada na pesquisa, a apresentação e  a discussão dos 

resultados, a conclusão e as referências bibliográficas utilizadas para fundamentarem o estudo. 

 

2 - Referencial Teórico  

 

O quadro de sustentação teórica deste artigo aborda o conceito de transparência, com seus 

aspectos gerais e base legal, e a importância da utilização das Tecnologias de Informação e de 

Comunicação (TIC's) para a  promoção do Controle Social. Busca-se, assim, demonstrar a 

importância do tema para o fortalecimento da cidadania e do Estado Democrático de Direito, uma 

vez que a divulgação de informações públicas possibilita o acompanhamento dos investimentos e 

das despesas realizadas pelo governo. 

 

2.1 – Transparência  
 

A transparência consiste em um princípio essencial ao exercício da cidadania, que visa  a 

facilitar o acesso aos dados e informações geradas no setor público, além de se revestir de esforços 

empreendidos  para  transformar  o  vocabulário técnico,  próprio  do  setor  público,  em  

linguagem clara e compreensível a qualquer cidadão. Traduz-se no direito de o cidadão ter acesso à 

informação, a fim de que o mesmo possa conhecer, opinar e acompanhar as decisões 

governamentais, no intuito de certificar que os recursos confiados ao Estado produziram resultados 

positivos em prol da sociedade, e, em última análise, se as ações custeadas por tais recursos 

atenderam o interesse público (GUADAGNIN, 2011). 

Para Orion Augusto Platt Neto et al (2007) a transparência possui três elementos básicos, 

quais sejam: a publicidade, a compreensibilidade das informações e a utilidade para decisões. A 

publicidade considera a ampla divulgação, em tempo hábil e por vários meios de informação. A 

compreensibilidade pressupõe informações com linguagem acessível e com boa apresentação. Já a 

utilidade se fundamenta na relevância e na confiabilidade das informações. 

Didaticamente,  pode ser dividida em transparência ativa, que consiste na promoção e 

divulgação espontânea de informações públicas, e transparência passiva, por meio da qual o 

indivíduo solicita informações ao Estado mediante requerimento, conforme aduz Paula Lígia 

Martins, p. 2 (2011): 
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O direito de acesso à informação impõe duas obrigações sobre os governos. 
Primeiro, existe a obrigação de publicar e disseminar informações essenciais sobre o 
que os diferentes órgãos públicos estão fazendo. Segundo, os governos têm a 
obrigação de receber do público pedidos de informação e respondê-los, 
disponibilizando os dados solicitados e permitindo que o público tenha acesso aos 
documentos originais indicados ou receba cópias dos mesmos. 
 

Martins Júnior (2010, p. 23) explica que  a transparência “representa um ritual de passagem 

de um modelo de administração autoritária e burocrática à administração de serviço e 

participativa”, caracterizando-se como um dos objetivos essenciais da moderna Administração 

Pública. Neste novo prisma cabe ao Poder Público fornecer as informações de forma oportuna, 

clara, e completa sobre todas as atividades realizadas pelos gestores públicos, sem limitações  ou 

distorções ao acesso de dados, objetivando o fortalecimento da democracia e do Controle Social. 

O debate sobre a transparência e a disponibilização das informações públicas  tem se 

tornado cada vez mais relevante e disseminado entre os países, um marco sobre esse assunto foi a 

edição da Declaração de Atlanta, em 26 de março de 2008. O documento  consolida regras e 

conceitos de transparência, trazendo o acesso a informação como um direito humano, com ênfase 

para o dever dos estados em propiciar legislação específica que normatize como deve ser a 

disponibilização e o acesso às informações públicas (Declaração de Atlanta, 2008).  

Essa declaração fomentou as discussões sobre a necessidade da participação popular no 

controle efetivo e no monitoramento das ações governamentais, destacando que a transparência 

constitui um tema de grande relevância social, pois diz respeito a um direito fundamental, essencial 

para a dignidade humana e para preservação da  equidade e da paz com justiça, tendo em vista que 

sua ausência afeta desproporcionalmente os pobres e vulneráveis. 

De acordo com o Manual da Lei de Acesso à Informação para Estados e Municípios, 

elaborado em  2013 pela Controladoria geral da União (CGU), o direito de acesso à informação é 

um direito humano fundamental e está vinculado à noção de democracia. Em um sentido amplo, o 

direito à informação está mais comumente associado ao direito que toda pessoa tem de pedir e 

receber informações que estão sob a guarda de órgãos e entidades públicas. Dessa forma, para que 

o livre fluxo de ideias e informações sejam garantidos, é extremamente importante que os órgãos 

públicos facilitem aos cidadãos o acesso a informações de interesse público. 

No Brasil, a disponibilização das informações públicas aos seus interessados é um 

princípio da Constituição Federal de 1998, vaticinado no artigo 5º, XXXIII, que prevê: 

Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob 
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pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 
segurança da sociedade e do Estado. (BRASIL, 2008). 

 

Ademais, a Magna Carta de 1988, em seu artigo 37, estabelece a publicidade como um dos 

princípios que devem ser obedecidos pelos aplicadores da lei, ao lado da legalidade, 

impessoalidade, moralidade e eficiência, fazendo com que o estado perdesse  o monopólio das 

informações que chegam aos cidadãos.  Consoante esclarecem Cunha Filho e Xavier (2014, p 10) 

o princípio da publicidade possibilita a sociedade avaliar quais agentes políticos estão aptos para 

serem reeleitos  e quais as melhores políticas publicas a serem perseguidas. A ampla 

disponibilização de informações é, assim, condição para o cumprimento do fundamento maior da 

Constituição Brasileira, segundo o qual "todo poder emana do povo".  

Para Norberto Bobbio (2000, p. 42), a exigência de publicidade dos atos do governo é 

importante não apenas para permitir ao cidadão conhecer os atos de quem tem o poder e assim 

controlá-los, mas também porque a publicidade é por si mesma uma forma de controle, uma vez 

que  induz os agentes públicos ao manejo responsável dos assuntos políticos e administrativos.  

Por outro lado, Vieira (2011) afirma que o principio constitucional da publicidade não 

garante por si só a efetiva transparência dos atos governamentais, uma vez que a informação pode 

ser pública mas não ser relevante, confiável, tempestiva, útil e compreensível para os cidadãos 

exercerem o controle social. 

Nesse seara, Cristiano Lopes (2007, p. 9) destaca que o acesso à informação pública não é 

simplesmente o provimento de informações acerca do funcionamento do governo à população. 

Segundo o autor é bem mais que isso: políticas que tenham o objetivo de promover acesso à 

informação pública implicam necessariamente ações que possibilitem acesso a fóruns plurais de 

discussões, a instituições que prestem contas ao cidadão, a leis de acesso à informação, a proteções 

contra a negação de prestação de informações por parte de órgãos públicos e à liberdade de 

imprensa.  

Com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) e com 

os posteriores acréscimos ocorridos com a publicação da Lei de Transparência (Lei Complementar 

nº 131/2009), bem como do Decreto nº 7.185/2010, a transparência no setor público ganhou 

enorme relevância, tendo em vista que passou a ser pressuposto de gestão fiscal responsável. A 

ação transparente, aliada ao planejamento, passou a ser uma obrigação legal do gestor público, 
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objetivando a prevenção de riscos e a correção de desvios que possam afetar o equilíbrio das contas 

públicas.   

Nota-se, assim, a preocupação do legislador ordinário em estabelecer regras de 

transparência, tais como a obrigação de se dar ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de 

acesso público: dos planos; orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; das prestações de contas 

com o respectivo parecer prévio emitido pelos Tribunais de Contas; entre outros documentos e 

mecanismos que privilegiam a transparência (BRASIL, 2000). 

No moderno contexto de democratização das sociedades tem havido uma crescente 

mobilização no sentido de que os administradores públicos ampliem a transparência sobre as suas 

ações. Objetivando dar respostas concretas a essa demanda contemporânea foi promulgada a Lei 

de Acesso à Informação, nº 12.557, em 18 de novembro de 2011 (TRISTÃO, 2001) . 

A referida lei subordinou ao seu regime os órgãos públicos integrantes da Administração 

Direta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do 

Ministério Público; e, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de 

economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios.  (BRASIL, 2011). 

No âmbito do Poder Executivo do Município do Rio de Janeiro as oportunidades de 

melhoria de acesso à informação ao cidadão, de forma a facilitar a consulta pública e garantir a 

transparência, foi regulamentada pelo Decreto nº 35.606, de 15 de maio de 2012, bem como pela  

Normativa LAI nº 03, de 25 de junho de 2015. 

Com o advento dessa legislação foi instaurada uma mudança de paradigma, tendo em vista 

que o desenvolvimento da cultura de acesso, ancorada na publicidade e na transparência, constitui-

se como regra, e o sigilo, como exceção, apenas para os casos que afetem a honra, a imagem, a 

intimidade e a vida privada das pessoas ou quando se revele necessário ou conveniente à segurança 

e à integridade do Estado ou da sociedade, hipótese em que a restrição de acesso público será 

apenas temporária, conforme  determina o artigo 4º, III ,da Lei nº 12.557 de 2011. 

Pautada sobre a ideia de transparência ativa e passiva, a Lei de Acesso à Informação 

Pública incentiva os órgãos e entidades públicas a divulgarem espontaneamente dados de interesse 

coletivo em suas páginas e sites governamentais. Tal determinação evidencia o papel crescente que 

as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC's), em especial a Internet, desempenham nesta 

quadra da história, pois a partir do acesso aos portais governamentais os cidadãos podem obter uma 



14 

 

série de dados sobre o funcionamento do órgão, o que amplia a transparência e facilita o controle 

social (SILVA e  HOCH, 2012).  

Contribuindo para esta imperiosa análise, o próximo tópico do estudo expõe a importância 

da utilização das TIC's, com destaque para a Internet, para a  promoção do controle social. 

 
2.2 – Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC's) e Controle 
Social  

 
As mudanças ocorridas nos processos de desenvolvimento evidenciam uma sociedade 

caracterizada pela progressiva influência dos recursos digitais e pelo avanço exponencial das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), com impacto nas relações sociais, 

empresariais e nas instituições públicas. As TICs podem ser consideradas um dos elementos 

mais importantes para as profundas mudanças no mundo e, com a dinâmica da inovação, 

tornam-se imprescindíveis para os governos promoverem novas formas de interação com a 

população (PEREIRA e SILVA, 2011). 

A utilização dessas tecnologias pelo Poder Público,  se enquadra no modelo de gestão 

pública denominado Governo Eletrônico (e-gov), que baseado nas tecnologias da informação 

e comunicação possibilitam ao cidadão o acesso a serviços digitais, no intuito de reduzir a 

burocratização das atividades administrativas e gerar eficiência nas funções governamentais. 

Além disso, promove a melhoria nos processos de governo, isto é, na governabilidade, e 

conduz a eficiência na gestão pública, por ser um instrumento importante nos processos de 

disseminação da informação governamental. (RIBEIRO, 2005). 

De acordo com Wilson Gomes (2011), as iniciativas digitais democraticamente 

relevantes são aquelas voltadas, para promover o aumento da diversidade de agentes, agências 

e agendas na esfera pública, assim como aumentar os instrumentos, meios e oportunidades 

para que as minorias políticas se representem e sejam representadas nas instâncias de decisão 

política.  

A inserção da administração pública na sociedade informacional proporcionou mais 

vias de contato com os cidadãos, permitindo uma maior participação dos mesmos na gestão da 

coisa pública, a partir da disponibilização nos  portais do governo de informações e serviços 

públicos, o que auxilia o contato direto dos internautas com a administração, sem a 

necessidade de intermediação de terceiros, além de facilitar o acesso à administração pública 
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dos usuários que necessitam de algum auxílio, tenham alguma dificuldade física ou 

mobilidade reduzida. (OLIVEIRA e DINARTE, 2013).  

Em face dessas inegáveis potencialidades,  Pereira e Silva (2011) destaca que o uso 

das TICs na Administração Pública, com ênfase para Internet, tem como principais objetivos 

"a melhoria contínua da qualidade , o aumento da eficácia e da eficiência, a transparência dos 

atos administrativos, a fiscalização das ações governamentais e a participação popular no 

exercício da cidadania, por meio da facilidade de acesso aos serviços públicos 

disponibilizados.".  

Desse modo, a Internet, além de proporcionar a divulgação da informação em um 

curto espaço de tempo e com amplo alcance,  aparece como um ferramenta adequada e 

eficiente para a comunicação e interação entre o Poder Público e a sociedade, revelando seu 

potencial democrático, na medida em que o “formato digital promove maior visibilidade, o 

que possibilita, indiretamente, maior transparência e controle da sociedade sobre aquilo que 

está sendo feito pelo ente público" (PINHEIRO, 2010).     

Manuel Castells (2008) acrescenta que as tecnologias da informação podem ser 

utilizadas pela sociedade para aprimorar seus controles sobre o Estado, por meio do acesso a 

informações armazenadas em bancos de dados de uso público, interação online com 

representantes políticos e acompanhamento de sessões políticas ao vivo, o que garante aos 

cidadãos o direito de  formar suas próprias constatações políticas e ideológicas, passando ao 

largo de estruturas políticas já estabelecidas.  

Corroborando o exposto, Vanderlei Siraque (2009, p. 135) ressalta a importância da 

rede mundial de computadores na participação popular e no controle social, uma vez que 

permite o acesso: a prestação de contas; as informações sobre os serviços públicos; as agendas 

de interesse público; a realização de debates e seminários e, sobretudo, o “acolhimento de 

sugestões, representações, reclamações, reivindicações, solicitação de informação e 

certidões”.  

"O controle social abrange a disponibilização ao cidadão de informações sobre a ação 

dos órgãos e entes estatais de modo a permitir questionar, debater e impugnar decisões 

adotadas por agentes públicos” (BRUNO MIRAGEM, 2011). Porém, ao concluir que o 

controle social não depende somente do acesso à informação, o autor ressalta que a 

efetividade da publicidade e da transparência exige que o Estado proporcione a real 

possibilidade de intervenção do cidadão. 
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Assim, tão essencial quanto a existência de mecanismos que possibilitem o acesso à 

informação é a divulgação de informações claras, que possam ser entendidas pelo cidadão 

comum, bem como o acesso à rede mundial de computadores. Caso contrário, a introdução da 

dimensão participativa no campo político, com a participação cívica em assuntos de interesse 

público, tão essencial para um Estado democrático, remanescerá restrita aos cidadãos que 

possuem tanto os meios técnicos para acessar a Internet, quanto os conhecimentos específicos 

para buscar e compreender as informações disponibilizadas e, posteriormente, fazer uso destes 

dados (PINHEIRO, 2012). 

A partir dessas considerações, é possível concluir que a divulgação de informações 

públicas pela Internet propicia uma sensível melhora na transparência e no controle 

democrático da administração pública, colabora com o aumento na eficiência e na efetividade 

da prestação de serviços, bem como traz mais poder aos cidadãos ao incrementar a sua 

participação política (WINKLER E POZZEBON, 2012).  

Contudo, para que tais experiências participativas se concretizem, é imprescindível a 

efetiva aplicação da Lei de Acesso à Informação, na medida em que somente com a 

divulgação e o acesso a dados públicos de relevância social que os cidadãos terão condições 

de efetuar o controle social e contribuir com o desenvolvimento de políticas que lhes digam 

respeito. Para isso, é necessário que os órgãos e entidades públicas superem esse cenário 

desafiador, implementando novas competências técnicas, organizacionais e estruturais, sem os 

quais a eficácia normativa restará abalada negativamente (HOCH et al, 2012).  

 
3 - Metodologia 

 
A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso, no qual utilizou-se a 

técnica de observação direta, qualitativa, sistemática e não participativa, com o objetivo de 

verificar se o Município do Rio de Janeiro está adequado às exigências da Lei  

n.º 12.527/2011, destacando-se quais as deficiências apresentadas que impedem ou dificultam 

o acesso à informação. 

A amostra da pesquisa é definida como não probabilística intencional, uma vez que o 

pesquisador definiu os membros da população para sua pesquisa, e a coleta de dados foi 

realizada pela Internet, através das informações disponíveis nos sítios mantidos pelo 

Município do Rio de Janeiro na rede mundial de computadores: Portal da Prefeitura do Rio de 
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Janeiro  <www.rio.rj.gov.br/home>; Portal Rio Transparente  <riotransparente.rio.rj.gov.br> e  

Portal Transparência Carioca <www.transparenciacarioca.rio.gov.br>. 

O exame  dos sítios foi realizado durante a segunda quinzena de julho/2015, mediante 

a aplicação de um questionário padrão formulado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio 

Grande do Sul - TCE/RS (Anexo I),  no trabalho  - Análise quanto ao atendimento às 

exigências da Lei de Acesso à Informação - com base nos artigos 5°, 8°, § 1°, I, II, III, IV, V e 

VI e § 3°, I, II, VI e VIII, 9º, I, e 42 da Lei n.º 12.527/2011.  

 

4 – Apresentação e discussão dos resultados 

 

O acesso a informações no âmbito do Poder Executivo do Município do Rio de 

Janeiro foi regulamentado pelo Decreto nº 35.606/2012, que estabeleceu em seu art. 1º, § 1º, 

que as informações de transparência ativa seriam disponibilizadas no sítio 

“TRANSPARÊNCIA CARIOCA”, no portal da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Já em 

seu art. 4º, o referido decreto determinou que a  Controladoria Geral do Município e  a 

IPLANRIO, em conjunto, seriam responsáveis pela implementação de melhorias no portal 

"RIO TRANSPARENTE",  visando contemplar as ações referentes a criação de ferramenta de 

pesquisa de conteúdo, gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, garantia de 

autenticidade e integridade das informações disponíveis para acesso, adoção de medidas 

necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência, entre 

outras. 

A seguir será apresentado o resultado da a análise das informações coletadas nos 

referidos portais eletrônicos, sobre as 20 questões que compõem o roteiro padrão formulado 

pelo TCE/RS , que fundamentaram o objetivo proposto para este estudo. 

 

1. Indicação à Lei de Acesso à Informação  

Tendo como referencial o que prescreve o artigo 5º da Lei Federal nº 12.527/2011, o 

item foi considerado atendido, uma vez que na página inicial do portal Transparência Carioca 

há referência às informações exigidas pela Lei de Acesso à Informação, com um link, em 

local de fácil visualização, direcionando  para o conteúdo da referida normativa.  
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2. Indicação de meios para solicitação de informações 

Com base no disposto no artigo 9º da Lei Federal nº 12.527/2011, foi analisado se o 

Executivo Municipal Carioca possui meios para  orientar o público quanto ao acesso a 

informação, bem como atender a demanda eletrônica de informações adicionais não 

disponibilizadas no referido portal. 

O quesito foi considerado atendido, tendo em vista a presença da seção "Acesso a 

Documentos Públicos", no Portal Transparência Carioca, que contém informações explicando 

o procedimento a ser adotado para obtenção de informações e documentos públicos.  

Na mesma seção, há um link direcionando para o conteúdo da Normativa LAI n.º 

03/2015, que disciplinou que a  solicitação de informações em âmbito municipal poderá ser 

realizada por meio da Central de Atendimento ao Cidadão, através do telefone 1746 ou por 

meio do sítio <www.1746.rio.gov.br>.  

Cabe ressaltar, que foi verificado apenas a disponibilização de meios não presenciais 

de obtenção de informações, não foi realizada nenhuma solicitação visando testar a 

efetividade do serviço. 

3. Serviço de Informações ao Cidadão – SIC 

A obrigatoriedade de instalação de um Serviço de Informações ao Cidadão (SIC), 

também foi estabelecida no artigo 9º da Lei Federal nº 12.527/2011. Assim, analisou-se a 

criação do referido serviço com a devida indicação de local para atendimento presencial das 

demandas dos cidadãos. 

A Normativa LAI n.º 03/2015 também regulamentou a  solicitação de informações de 

forma presencial, caso em que o requerente deverá dirigir-se ao Protocolo SIC-CENTRAL, 

situado no térreo do edifício sede da Prefeitura do Rio de Janeiro ou nos Protocolos SIC-

SETORIAS, que tem os respectivos endereços divulgados no Anexo III da referida 

Normativa. 

Desse modo, o item foi considerado atendido, contudo, assim como no item anterior, o 

serviço não foi testado. 

Os dados apresentados nos itens 4 a 8 foram colhidos no sitio da Prefeitura Municipal 

do Rio de Janeiro , de forma a verificar o cumprimento do artigo 8º, § 1º, I, da Lei Federal nº 

12.527/2011, que determinou a divulgação por parte dos órgãos e entidades públicas das 

informações relativas ao registro de suas competências e estrutura organizacional, endereços e 

telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público. Para  isso, realizou-
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se consulta em 45 órgãos e entidades que integram a estrutura do Executivo Municipal, sendo 

26 secretarias, 8 empresas públicas, 5 autarquias e 6 Fundações (Anexo II). 

4. Informações sobre as suas competências 

No levantamento realizado constatou-se que todos os 45 órgãos e entidades 

examinados cumprem a determinação legal relativa a divulgação se suas respectivas 

competências no portal da Prefeitura. 

5. Informações sobre a estrutura organizacional 

Neste item verificou-se a apresentação de informações completas  sobre  a composição 

da estrutura organizacional dos órgãos e entidades analisados, com a distribuição de suas 

unidades funcionais e o nome  dos ocupantes de cargos de chefia/direção.  

No exame observou-se que a informação foi localizada de maneira satisfatória em 

26,67% dos  órgãos e entidades verificados,  disponibilizadas de maneira incompleta em 

46,66% e não disponibilizadas em 26,67 %  

6. Indicação do endereço da(s) unidade(s) 

Neste quesito, para as unidades  situadas no prédio da Prefeitura, entendeu-se como 

cumprida a norma legal quando o portal apresentava a referida informação, divulgando a 

localização do  bloco, andar ou sala. No caso de órgãos e entidades instalados em locais 

físicos distintos, considerou-se para o atendimento ao quesito a indicação do respectivo 

endereço. 

Considerando os critérios citados, verificou-se que 42,22% dos 45 órgãos e entidades 

analisados cumprem o dispositivo legal. 

7. Informações sobre o(s) número(s) de telefone(s) da(s) unidade(s) 

Para a verificação do cumprimento deste item  não foi considerada a  informação 

sobre a Central de Atendimento ao Cidadão 1746, que é destinada a receber solicitações de 

diversos serviços municipais. 

Assim, constatou-se que 93,33% dos 45 órgãos e entidades verificados divulgam para 

o cidadão o número de telefone de suas unidades. 

8. Informações sobre o horário de atendimento 

Por fim, na análise desse quesito, que é a última verificação realizada com base na 

consulta em 45 órgãos e entidades do  Poder Executivo Municipal, visando o cumprimento do 

artigo 8º, § 1º, I, da Lei Federal nº 12.527/2011, constatou-se que somente 15,56 % divulgam 
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o horários de atendimento ao público ou a duração do expediente de suas respectivas 

unidades. 

9. Informações relativas a repasses ou transferências de recursos  

Para fins de verificação do cumprimento do artigo 8º, § 1º, II e III, da Lei Federal nº 

12.527/2011, avaliou-se a divulgação de informações relativas às transferências voluntárias e 

constitucionais de recursos da União e do Estado para o Município Carioca. 

O item foi considerado atendido, uma vez que o Município divulga, através do portal 

Rio Transparente, informações referentes as Transferência Correntes e de Capital, bem como 

as Transferência Intergovernamentais do Estado, com a discriminação dos valores relativos ao 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) e Imposto sobre a 

Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), e da União, com a discriminação do montante 

repassado pelo Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e  Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

10. Informações sobre as despesas realizadas  

Neste quesito, buscou-se a presença de demonstrativos que apresentassem o maior 

detalhamento de como o Município realiza sua despesa (artigo 8º, § 1º, II e III, da Lei Federal 

nº 12.527, de 2011).  

Na análise do portal Rio Transparente observou-se que o Município disponibiliza 

diversas formas de consulta para a realização de sua despesa, sendo possível a consulta por 

órgão, favorecido, ação, programa e modalidade de contratação. Além de disponibilizar uma  

análise comparativa dos valores consolidados por função de governo,  o que permite 

identificar em quais áreas a Prefeitura vem aplicando os recursos arrecadados. Desse modo, o 

item foi considerado atendido. 

11. Informações sobre licitações, editais e resultados dos certames 

Este quesito encontra fundamento nas disposições do artigo 8º, § 1º, IV, da Lei 

Federal nº 12.527/2011 e após análise foi considerado atendido, já que no portal 

Transparência Carioca há a secção "Compras e Contratos Públicos", aonde se encontra o link 

"Editais; atas de registro de preços; pregões eletrônicos; consulta a sanções; catálogos de 

materiais e serviços", que direciona o usuário para o Portal de Compras da Prefeitura da 

Cidade do Rio de Janeiro (E-Compras RIO).  

No referido Portal de Compras é possível pesquisar os procedimentos licitatórios, com 

seus respectivos editais e resultados, pelo número do processo ou do edital, órgão, modalidade 
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de licitação e tipo de objeto (materias, obras e serviços). Ademais, é possível realizar o 

download dos editais pesquisados. 

12. Informações sobre contratos celebrados 

Com amparo nas disposições do artigo 8º, § 1º, V, da Lei Federal nº 12.527/2011, foi 

analisado se Município Carioca disponibiliza a relação dos contratos celebrados.  

Verificou-se que o quesito é atendido de maneira satisfatória pelo Ente, haja vista a 

disponibilização no portal Rio Transparente de uma seção de pesquisa de contratos aonde é 

possível realizar a busca por órgão, favorecido, modalidade de licitação, exercício e situação 

contratual (ativo, suspenso, rescindido e encerrado).  

Estão disponíveis as informações sobre o número e o ano do contrato, unidade 

orçamentária responsável, CNPJ ou CPF do favorecido, número do respectivo processo 

administrativo, data prevista para o início e término e o valor do instrumento. 

13. Dados gerais para acompanhamento de programas, ações, projetos e obras 

Para análise da observância à regra do artigo 8º, § 1º, V, da Lei Federal nº 

12.527/2011, buscou-se a divulgação de informações relacionadas a programas, ações, 

projetos e obras,  discriminados por órgão. 

O item foi considerado atendido, tendo em vista a disponibilização, no portal Rio 

Transparente, de informações sobre as ações que estão sendo executados pelo executivo 

Municipal, com a indicação do respectivo programa, sendo possível identificar o órgão ou 

entidade responsável, o favorecido, bem como o valor que já foi pago. 

14. Publicação de "Respostas e Perguntas" mais frequentes (F.A.Q) 

Nos termos do que dispõe o artigo 8º, § 1º, VI, da Lei Federal nº 12.527/2011, 

determinou-se como  parâmetro para avaliação do cumprimento da norma legal, a localização 

de um link que remetesse para as perguntas mais frequentes da sociedade. 

Na consulta aos 3 sítios do Executivo Municipal Carioca analisados, verificou-se que 

há no portal Rio Transparente uma seção destinada aos  questionamentos mais frequentes da 

sociedade sobre os sistema de contabilidade pública, orçamentária, financeira e patrimonial, 

com 41 perguntas organizadas pelos temas: geral, receitas, execução orçamentária favorecidos 

e contratos.                                                      

Contudo, considerou-se o quesito como parcialmente atendido, tendo em vista que, 

além de algumas respostas serem muito curtas e objetivas,  não foram abordados todos os 

temas abrangidos pela norma legal. 
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15. Ferramenta de pesquisa 

Como critério de avaliação do artigo 8º, § 3º, I, da Lei Federal nº 12.527/2011, 

verificou-se a existência, nos 3 sítios analisados, de ferramenta de pesquisa de conteúdo, que 

possibilitasse o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de 

fácil compreensão. 

No exame localizou-se a ferramenta de pesquisa no Portal Rio Transparente, contudo 

na análise da ferramenta, verificou-se uma grande limitação na busca. A título de 

exemplificação, pesquisou-se a palavra "olimpíadas" e nenhum resultado foi encontrado. 

No Portal da Prefeitura do Rio de Janeiro também foi localizada uma ferramenta de 

pesquisa, que realiza a busca interna no sítio, mas, no entanto, não possibilita a pesquisa do 

conteúdo presente nos Portais Rio Transparente e Transparência Carioca. 

Dessa forma, considerou-se o quesito como não atendido, tenho em vista que, embora 

esteja disponível ferramentas de busca, sua funcionalidade não permite um acesso a 

informação de forma clara e objetiva. 

16. Permissão para gravação de relatórios em formato eletrônico 

Neste quesito, avaliou-se a exigência legal prevista no artigo 8º, § 3º, II, da Lei 

Federal nº 12.527/2011, que determina a disponibilização obrigatória de meios de gravação de 

relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como 

planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações. 

Na análise do Portal Rio Transparente verificou-se que o Executivo Municipal, através 

de sua Controladoria Geral, cumpre o dispositivo legal em tela ao disponibilizar dados 

relativos a execução orçamentária, receitas, contratos e favorecidos para gravações em 

extensões do tipo txt, csv, xls, rtf e xml. 

17. Indicação da data da informação disponibilizada no sítio  

Para fins do que dispõe o artigo 8º, § 3º, VI, da Lei Federal nº 12.527/2011, 

estabeleceu-se como critério para avaliação do quesito a disponibilização de informações  

atualizadas sobre editais e  contratos, utilizando-se, como referência, o exercício de 2015. 

Na análise, verificou-se que estão disponíveis, no E-Compras RIO, cujo link está 

presente no Portal da Prefeitura, as informações dos contratos celebrados, bem como dos 

certames que foram ou serão realizados no exercício de 2015, com as ocorrências que 

motivaram um possível adiamento do certame, erratas do edital e demais esclarecimentos. 

Item atendido. 
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18. Indicação de local e instruções que permitam comunicação eletrônica ou por 

telefone com responsável pelo sítio 

Para análise do quesito, nos termos do que dispõe o artigo 8º, § 3º, VII, da Lei Federal 

nº 12.527/2011,  considerou-se como critério a disponibilização de meios para comunicação 

eletrônica ou por telefone com o responsável por cada um dos 3 sítios analisados.  

No portal Rio Transparência, há o link "fale conosco", contendo um formulário para 

preenchimento e envio, a equipe da Controladoria Geral do Município - CGM, responsável 

pelo sítio, de sugestões, elogios ou críticas sobre o funcionamento do Portal Rio Transparente. 

Contudo, como nos portais da Prefeitura do Rio de Janeiro e Transparência Carioca 

não constam informações para comunicação com os responsáveis pelos sítios, o item foi 

considerado parcialmente atendido. 

19. Medidas previstas pela Lei de Acesso à Informação para garantir o acesso às 

informações por parte de pessoas com deficiência 

Nesse quesito avaliou-se o atendimento ao disposto no artigo 8º, § 3º, VIII, da Lei 

Federal nº 12.527/2011, que determina que os portais devem adotar medidas necessárias para 

garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência. 

Na análise dos portais verificou-se que os sítios da Prefeitura do Rio de Janeiro e Rio 

Transparente foram construídos de acordo com os padrões da Web definidos pelo W3C 

(Word Wide Web Consortium) e pela iniciativa de WAI (Web Accessibility Initiative). Item 

atendido. 

20. Existência de instrumento normativo local que regulamente a solicitação de 

informações com base na Lei de Acesso à Informação 

O exame do item teve como objetivo verificar a edição de um ato normativo local 

disciplinador do acesso às informações no âmbito da Administração Municipal, nos termos do 

artigo 45 da Lei Federal nº 12.527/2011. 

Na análise do portal Transparência Carioca verificou-se, na seção referente ao Acesso 

a Documentos Públicos, a disponibilização da Normativa LAI n.º 03, de 25 de junho de 2015, 

que definiu regras especificas para solicitação de informação do Município Carioca. Item 

atendido. 



24 

 

5 – Conclusão 

 

Apesar da previsão no artigo 5º, XXXIII, da Constituição Federal de 1988, o direito de 

acesso à informação no Brasil passou por um moroso e paulatino processo de evolução, sendo 

regulamentado somente pela Lei 12.527, promulgada em 18 de novembro de 2011.  

 Ao revés, a utilização das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC´s) 

aumenta de forma rápida e significativa. Tais avanços tecnológicos, aliados à necessidade de 

implementação da cultura de acesso prevista na nova legislação, baseada na publicidade e na 

transparência como regra – em detrimento do sigilo -, demandam do Poder Público um 

aperfeiçoamento continuo na utilização dessas tecnologias com a adoção de ferramentas e 

procedimentos para a efetivação do acesso à informação na Internet, além das mídias 

tradicionais (HOCH, 2012). 

Diante deste quadro, a presente pesquisa buscou verificar, através da análise de portais 

na rede mundial de computadores (Internet), se o Município do Rio de Janeiro cumpre as 

determinações previstas na Lei nº 12.557/2011, no que se refere a transparência ativa, e 

averiguar se as informações são divulgadas de maneira clara, objetiva e bem estruturadas, 

bem como avaliar se o cidadão tem facilidade de encontrar os dados desejados.  

A observação realizada, apesar de não ser exaustiva, permitiu constatar que, no 

período investigado, o município cumpriu de maneira satisfatória 65% dos dispositivos legais 

analisados com base nas 20 questões do roteiro padrão formulado pelo TCE/RS. Em 30% 

considerou-se o item como parcialmente atendido e em 5% como não atendido. 

Entre as deficiências  encontradas no estudo, destaca-se o descumprimento  parcial do 

artigo 8º, § 1º, I, da Lei Federal nº 12.527/2011, que determina a divulgação por parte dos 

órgãos e entidades públicas das informações relativas ao registro de suas competências e 

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

atendimento ao público. Dos 45 órgãos e entidades que integram o Executivo Municipal do 

Rio de janeiro, analisados através das informações disponíveis nos portais, 73,33% não 

divulgam de maneira adequada informações sobre sua estrutura organizacional, 57,78% não 

disponibilizam o endereço, 6,67% não informam o telefone para contato e  em 84,44% dos 

casos não foi visualizada  a informação sobre o  horário de atendimento ao público. Ademais, 

constatou-se a ausência de padronização das informações disponibilizadas pelos órgãos e 
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entidades analisados, demonstrando uma fragilidade na construção da política  de gestão 

informacional do Município do Rio de Janeiro, já que cada órgão planeja e executa 

individualmente tais deveres, com base em métodos, decisões e padrões próprios. 

O quesito referente a disponibilização de ferramenta de pesquisa, previsto no artigo 8º, 

§ 3º, I, da Lei Federal nº 12.527/201, também foi considerado parcialmente atendido, pois 

apesar de estarem  disponíveis ferramentas de busca no sítio da Prefeitura do Rio de Janeiro e 

no portal Rio Transparente (considerando-se cumprido o dever legal), sua funcionalidade não 

permite um acesso a informação de forma clara e objetiva. 

Outro ponto considerado parcialmente atendido diz respeito a disponibilização de 

respostas as perguntas mais frequentes da sociedade, nos termos do que dispõe o artigo 8º, § 

1º, VI, da Lei Federal nº 12.527/2011, uma vez que, embora estejam elencadas uma variedade 

de perguntas sobre os sistemas de contabilidade pública, orçamentária, financeira e 

patrimonial, com 41 possibilidades, as respostas a estas questões são curtas e muito objetivas, 

além de não abranger todos os temas abordados na Lei de Acesso à Informação, o que 

demonstra novamente o cumprimento deficitário do dever de transparência ativa.  

Finalizando a exposição das não conformidades verificadas no estudo, observou-se  

deficiências na indicação de local e de instruções que permitam a comunicação eletrônica ou 

por telefone com o responsável pelo sítio, nos termos do que dispõe o artigo 8º, § 3º, VII, da 

Lei Federal nº 12.527/2011. 

Com base nessas considerações e na análise dos portais, principalmente no que diz 

respeito a divulgação de respostas as perguntas mais frequentes da sociedade e a 

disponibilização de ferramenta de pesquisa, nota-se que o Poder Executivo do Município do 

Rio de Janeiro precisa superar a cultura de cumprimento estrito a Lei de Acesso à Informação 

e agir proativamente com vistas a atender as verdadeiras demandas da sociedade carioca, 

conforme explica Patrícia Hoch (2012):  

O desafio da transparência parte da concepção de que informar é o primeiro passo, 

mas não o único. Quando o órgão informa de forma ativa, ele deve compreender que não está 

meramente cumprindo um dever legal, mas também contribuindo para a promoção da 

cidadania e do Estado Democrático de Direito, e que a satisfação deste objetivo depende 

(ainda que não somente disso) do modo através do qual se informa e se estabelece a 

comunicação com o usuário.  
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Sugere-se como meios de superação aos entraves existentes para promoção da 

transparência ativa a consolidação de todas as informações exigidas pela norma legal em um 

único portal, com o objetivo de tornar mais fácil e rápida a busca de informações pelo cidadão 

e a realização contínua da  análise dos registros das solicitações mais frequentes, visando 

melhorar a qualidade das informações disponibilizadas e a prestabilidade para a sociedade. 

Como fator limitante desta pesquisa, observa-se a possibilidade de atualizações e 

modificações das informações divulgadas nos portais, bem como a  ausência  de avaliação da 

transparência passiva por parte do município, que ocorre quando o cidadão solicita 

informações que não foram disponibilizadas espontaneamente nos portais. Ademais, não 

verificou-se no estudo a observância da norma legal nos pedidos de recurso contra a negativa 

do Ente em disponibilizar as informações solicitadas.  

Por esta razão, sugere-se que estudos futuros desta natureza possuam perspectiva 

longitudinal para  possibilitar a análise da evolução ao longo do tempo da disponibilização 

das informações, inclusive efetuando comparações com outros municípios. Sugere-se, 

também, novas pesquisas que visem identificar de que forma o Executivo Municipal do Rio 

de Janeiro está atuando nos pedidos de acesso a informações não disponibilizadas nos portais 

(transparência passiva), inclusive no que diz respeito ao julgamento dos recursos nos casos 

em que o pedido é negado. 

Além disso, faz-se necessário aprofundar o presente estudo com o intuito de 

compreender  a resistência do município carioca em cumprir as exigências da Lei de Acesso a 

Informação, tendo em vista que a mera criação de instrumentos legais de controle não tem se 

mostrado eficaz para aumentar a responsabilidade dos gestores públicos. 

Nesse contexto, ESTHER (2009) destaca a importância da Democracia Participativa 

para o desenvolvimento de uma cultura política e da consciência popular, bem como para a 

melhoria da transparência do serviço público, uma vez que a cidadania organizada pode 

influenciar não apenas o processo de identificação de necessidades e canalização de 

demandas, como também cobrar dos gestores mais responsabilidade e  melhor desempenho 

dos serviços públicos.  

Por fim, é importante destacar que a Lei de Acesso à Informação foi criada como 

mecanismo de controle social e acompanhamento dos investimentos e das despesas realizadas 

com recursos públicos, e que mais que um direito do cidadão, é dever deste também participar 

do processo,  averiguando junto aos portais, observando seu cumprimento legal e analisando a 
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a transparência das informações ali contidas. O cidadão tem, pois, papel fundamental neste 

processo (BATISTA, 2013). 
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6 – Anexos 

 

Anexo I 

 

Questionário padrão formulado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do 

Sul no trabalho "Análise quanto ao atendimento às exigências da Lei de Acesso à Informação  

(Lei n.º 12.527/20411)" Parcial % 

 SOMA 
1)    Indicação à LAI (Lei 12.527, art. 5º).  
2)    Meios de solicitação (Lei 12.527, art. 9º).  
3)    SIC - Serviço de Informações ao Cidadão (Lei 12.527, art. 9º, I).  
4)    Registro de competências (Lei 12.527, art. 8º, § 1º, I).  
5)    Estrutura organizacional (Lei 12.527, art. 8º, § 1º, I). 
6)    Endereço de unidades (Lei 12.527, art. 8º, § 1º, I).  
7)    Telefone da unidade (Lei 12.527, art. 8º, § 1º, I).  
8)    Horário de atendimento (Lei 12.527, art. 8º, § 1º, I). 
9)    Registro de repasses ou transferências (Lei 12.527, art. 8º, § 1º, II).  
10)  Registro de despesas (Lei 12.527, art.8º, § 1º, III).  
11)  Informações de licitações, editais e resultados (Lei 12.527, art. 8º, § 1º, IV).  
12)  Informações de contratos celebrados (Lei 12.527, art. 8º, § 1º, IV). 
13)  Dados gerais para acompanhamento de programas, ações, projetos e obras (Lei 

12.527, art. 8º, § 1º, V). 
14)  Publicação de "Respostas e Perguntas" mais frequentes(Lei 12.527, art. 8º, § 1º, VI). 
15)  Ferramenta de pesquisa no sítio (Lei 12.527, art. 8º, § 3º, I).  
16)  Permissão de gravação de relatório em formato eletrônico (Lei 12.527, art. 8º, § 3º, II). 
17)  Indicação de data da informação (Lei 12.527, art. 8º, § 3º, VI).  
18)  Indicação de local e instruções que permitam comunicação eletrônica ou por telefone 

com responsável pelo sítio(Lei 12.527, art. 8º, § 3º, VI). 
19)  Adoção de medidas para garantir atendimento a usuários com necessidade especiais à 

LAI (Lei 12.527, art. 8º, § 3º, VIII) 
20)  Instrumento normativo local que regulamente a LAI (Lei 12.527/11, art.45). 

 

Fonte: Oracle, com base em levantamento realizado pelo Serviço de Acompanhamento de Gestão. 2013. 
TCE/RS 
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Anexo II 

 

Relação dos 45 órgãos e entidades públicas integrantes da estrutura do Executivo 

Municipal do Rio de Janeiro, que foram utilizados para consulta visando verificar o 

cumprimento dos itens 4 a 8 do Questionário Padrão formulado pelo TCE/RS. 

 
Secretaria 
Secretaria Especial de Abastecimento e Segurança Alimentar - SEAB  
Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia - SECT  
Secretaria Especial de Concessões e Parcerias Público-Privadas - SECPAR  
Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário - SEDES  
Secretaria Especial de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida - SESQV  
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres - SPM-RIO  
Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais - SEPDA  
Secretaria Executiva de Coordenação de Governo - SEGOV  
Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL  
Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPD  
Secretaria Municipal de Administração - SMA  
Secretaria Municipal de Conservação - SECONSERVA  
Secretaria Municipal de Cultura - SMC  
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SMDS  
Secretaria Municipal de Educação - SME  
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SMEL  
Secretaria Municipal de Fazenda - SMF  
Secretaria Municipal de Habitação - SMH  
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC  
Secretaria Municipal de Obras - SMO  
Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEOP  
Secretaria Municipal de Saneamento e Recursos Hídricos - SMAR  
Secretaria Municipal de Saúde - SMS  
Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego - SMTE  
Secretaria Municipal de Transportes - SMTR  
Secretaria Municipal de Urbanismo - SMU  
Empresas Públicas 
Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB  
Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR  
Empresa Distribuidora de Filmes S.A. - RIOFILME  
Empresa Municipal de Artes Gráficas - Imprensa da Cidade - IC  
Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO  
Empresa Municipal de Multimeios Ltda. - MULTIRIO  
Empresa Olímpica Municipal - EOM  
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro – RioSaúde  
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Autarquias 
Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM-Rio  
Instituto de Previdência e Assistência - PREVI-RIO  
Instituto Eixo Rio  
Instituto Municipal de Defesa do Consumidor - Procon Carioca  
Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP  

Fundações 
Fundação Cidade das Artes  
Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIO-ÁGUAS  
Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO  
Fundação João Goulart - FJG  
Fundação Parques e Jardins - FPJ  
Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO  

 

Fonte: Portal da Prefeitura do Rio de Janeiro  <www.rio.rj.gov.br/home>; 
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