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• Sociedade da Informação; informação como 
principal ativo das organizações. 

 

• Informação: 

Qual a importância da informação? 

DADOS INFORMAÇÃO CONHECIMENTO 



• Informação: 

• “dados, processados ou não, que podem ser 

utilizados para produção e transmissão de 

conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte 

ou formato” (Art. 4º, inciso I, da LAI) 

 

Qual a importância da informação? 



 

O acesso às informações públicas pode viabilizar ou contribuir 
para: 

• Minimizar a assimetria de informações entre representantes e 

representados; 

• Estimular a parceria Estado-sociedade permitindo o 

surgimento de agências de prestação de contas que forneçam 

informações independentes sobre o governo aos cidadãos; 

• Um controle social mais efetivo. 

Qual a importância da informação? 



 

• A Constituição Federal, no inciso II do § 3º de seu art. 37 

c/c o art. 5º inciso XXXIII, enfatizou o acesso da população 

a registros administrativos e a informações sobre atos de 

governo;  

• Lei Complementar  nº 101/00 (LRF) 

• determina a ampla divulgação das leis orçamentárias, 

bem como as prestações de contas dos recursos 

arrecadados e utilizados; 

• crias instrumentos de acompanhamento e avaliação da 

execução orçamentária (RGF e RREO). 

Evolução Legislativa 



• Lei Complementar nº 131/2009 (Lei da Transparência); 

• atribuição das Cortes de Contas de fiscalizarem a LRF      

(Art. 59) e de receberem de denúncias pelo seu não 

cumprimento (art. 73-A); 

• disponibilização, em “tempo real”, de informações 

pormenorizadas sobre a execução orçamentária e 

financeira dos entes federados; 

• preconiza a adoção de um sistema integrado de 

administração financeira e controle, abarcando todas as 

entidades da administração direta, as autarquias, as 

fundações, os fundos e as empresas estatais 

dependentes; 

• criação dos conhecidos “Portais da Transparência”. 

Evolução Legislativa 



Decreto nº 7.185/10 

● Define a Internet como meio para cumprimento da 

legislação, sem exigência de senhas e cadastramento 

prévio; 

● Requisitos do SISTEMA: integridade, confiabilidade e 

disponibilidade das informações; 

● Define tempo real como sendo o 1º dia útil após o 

registro contábil no SISTEMA; 

● Possibilidade de armazenamento, importação e 

exportação dos dados disponíveis é obrigatória ao 

SISTEMA. 

 

 



sigilo da informação é exceção, sendo o livre acesso à 
informação a regra; 

cria conjunto de informações com caráter obrigatório 
de divulgação e outras que podem ser acessadas 
mediante solicitação; 

abrange também as entidades privadas sem fins 
lucrativos que recebam recursos públicos para a 
realização de ações de interesse público; 

prevê instâncias recursais e a instalação e 
operacionalização de Serviços de Informação ao 
Cidadão (SIC) que deverão ser regulamentados em 
legislação própria. 

Lei de acesso à informação 

(LF nº 12.527/2011) 

Evolução Legislativa 



•Transparência Ativa: a 

iniciativa do órgão público de 

dar divulgação a informações 

de interesse geral ou coletivo, 

ainda que não tenha sido 

expressamente solicitada. 

•Transparência Passiva: se dá 

quando algum órgão ou ente é 

demandado pela sociedade a 

prestar informações que sejam 

de interesse geral ou coletivo, 

desde que não sejam 

resguardadas por sigilo. 



Disponibilidade 

Integridade e primariedade 

Atualidade 

Proteção da informação sigilosa e da 

informação pessoal (confidencialidade) 

Princípios constantes da LAI 



direito de facilidade de acesso e de encontrar as informações 
públicas; 

direito das pessoas portadoras de necessidades especiais de 
acessarem a informação. 

Acessibilidade 

Princípios constantes da LAI 



  

1.   Conter ferramenta de pesquisa de conteúdo; 

2.   Possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos 

eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários; 

3. Possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos 

em formatos abertos;  

4. Divulgar em detalhes os formatos utilizados para 

estruturação da informação; 

 

Requisitos previstos na LAI 



 

 

 

 

5. Garantir a autenticidade e a integridade das informações; 

6. Manter atualizadas as informações; 

7. Indicar local e instruções que permitam ao interessado 

comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica com o órgão ou 

entidade detentora do sítio; e 

8. Adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade 

de conteúdo para pessoas com deficiência.  

Requisitos previstos na LAI 



1. Institucionais; 

2. Receitas e Despesas; 

3. Licitações e Contratos; 

4. Ações e Programas; 

5. Perguntas Frequentes. 



•Criar um Portal da Transparência; 

•Disponibilizar PPA, LOA e LDO; 

•Permitir o acompanhamento de 

licitações em andamento e consulta a 

licitações concluídas, inclusive aos 

respectivos contratos; 

•Disponibilizar os Balanços 

Financeiro, Orçamentário e 

Patrimonial; 

•Disponibilizar endereços, telefones e 

horários de atendimento de 

Prefeituras, Câmaras, seus setores 

internos, e também de Fundações e 

Autarquias.   



•Divulgar o RGF e o RREO com 

conteúdos atualizados; 

•Divulgar os Demonstrativos da 

Receita e da Despesa com 

conteúdos atualizados; 

•Disponibilizar as informações 

obrigatórias com fácil acesso para 

o cidadão. 



• Disponibilizar ferramenta de 

pesquisa; 

• Possibilitar a gravação de relatórios; 

• Disponibilizar canal de comunicação 

com o órgão (fale conosco); 

• Disponibilizar mapa do site; 

• Disponibilizar canal que possibilite o 

exercício da transparência passiva; 

• Questões associadas à acessibilidade. 



E a atuação do TCE-RJ? 
 



Governança de TI 

Segurança da informação 

Sistemas de informação 

Dados 

Contratações 

Programas e políticas 

E-Gov e Transparência 

 

 

 

 

 

Auditorias 

Operacionais 

ou de 

Conformidade 

Abordagens de Auditoria de TI 



• Planejamento estratégico de TI; 

• Profissionais capacitados (parte 

tecnológica e gerenciamento de 

contratações de TI); 

• Requisitos tecnológicos: 

• Hardware e Infraestrutura; 

• Sistemas de informação integrados 

(Diversos modelos possíveis); 

• Ferramenta de Portal; 

• Segurança da Informação.    

 

 



● Prazos legais de cumprimento dos normativos de 

transparência haviam se esgotado; 

● Necessidade de resposta à sociedade;  

● Pesquisas apontavam que os níveis subnacionais 

de Governo tendiam a apresentar níveis menores 

de transparência (cumprimento legal); 

● Baixos níveis de Governança de TI (iGovTI). 



● Realização de um Levantamento em 2013 

(processo   TCE-RJ nº 238.889-1/13); 

● Verificação de 91 Prefeituras do ERJ; 

● Diagnóstico dos Portais da Transparência dos 

governos municipais quanto ao cumprimento da 

Lei Complementar Federal nº 131/09, da Lei 

Federal nº 12.527/11, da Lei Complementar          

nº 101/00, bem como do Decreto nº 7.185/10. 

 

 

Atuação do TCE-RJ 



A criação de um indicador de transparência (iTAI) 

● Permite medir o grau de cumprimento à 

legislação; 

● Permite a comparabilidade desejada entre os 

jurisdicionados; 

● Permite orientar a seleção de futuros trabalhos 

de auditoria; 

● Caráter estruturante. 

 

 

Atuação do TCE-RJ 



● Dimensões:  

● conteúdo;  

● tempestividade; e  

● acessibilidade; 

● Média ponderada das dimensões conteúdo, 

tempestividade e acessibilidade (60, 25 e 15, 
respectivamente). 

Indicador de Transparência (iTAI) 



Cotejamentos do Indicador  



● Verificação dos sites oficiais mediante acesso à 

Internet; 

● Execução entre 15.07 e 08.11.2013; 
 

● Até três tentativas de acesso nesse período; 

● Abordagem por mesorregião (IBGE). 

 
 

 

Aspectos metodológicos  



Resultados da Auditoria 

Nenhum dos municípios cumpriam 

integralmente os normativos legais que regem 

a matéria 

Alguns municípios sequer tinham sites 

operacionais; 

mais de 60% dos municípios estavam 

classificados no nível inicial (iTAI<0,33); 

O nível intermediário abrangia 34% dos 

municípios jurisdicionados; 



● Determinações aos Prefeitos para que cumpram 

integralmente os normativos legais; 

● iTAI igual a 1; 

● Recomendações a municípios com população 

menor que 10.000 habitantes; 

● Itens considerados boas práticas para tais 

municípios.   

 
 

 

Proposta de Encaminhamento 





 

Verificou-se que 45% dos municípios (41 municípios) 

apresentavam nível inicial de transparência do indicador iTAI, 

contra 60% dos 91 municípios auditados em 2013 pelo     
TCE-RJ; 

O nível intermediário do indicador abrangia cerca de 42% dos 
municípios (38 municípios), representando um incremento 
nessa faixa, em relação aos 34% observados anteriormente; 

Apenas 12 municípios, representado 13% do total pesquisado, 
situaram-se no nível avançado do iTAI, com avaliações do 
indicador superiores a 0,66, contra 5 municípios em 2013 (6%);  

Três municípios obtiveram avaliação nula em todos os itens. 



 

A média do indicador observada nos 91 municípios foi de 

0,39, situando-se no nível intermediário do iTAI, contra 0,28 

de média verificada pelo TCE-RJ em 2013, que a situava na 

faixa inicial do indicador; 

Houve, portanto, um crescimento da média do indicador de 

aproximadamente 40%; 

Ao todo, 64 municípios apresentaram variação positiva do 

indicador; 

22 municípios apresentaram variação negativa do iTAI. 



                           Gráfico 1: Mapa da classificação iTAI em 2013 

 
                Fonte: TCE-RJ (2014). 

Gráfico 2: Mapa da classificação iTAI em 2015 

 
               Fonte: Elaboração própria dos autores. 

 



• Não obstante os avanços constatados pelo resultado da 

pesquisa, os níveis de transparência dos municípios do 

estado do Rio de Janeiro ainda se apresentavam muito 

indesejáveis, considerando-se que os normativos legais que 

fundamentaram os itens verificados são de cumprimento 

obrigatório; 

• A média de 0,39 ainda se mantinha muito distante do valor 

1,0 do indicador, que denotaria o cumprimento integral das 

exigências minímas da legislação por todas as prefeituras 

municipais. 

Considerações Finais 



• extensão do indicador de modo a contemplar conteúdos e serviços 

que extrapolem o rol mínimo estabelecido nos normativos legais; 

• extensão do indicador visando à incorporação de aspectos 

relativos à Transparência Passiva; 

• reaplicação da presente metodologia de forma periódica a fim de 

se acompanhar a evolução da qualidade dos portais da 

transparência municipais; 

• avaliação de outros órgãos e poderes; 

• inclusão de tópico específico nas contas de governo. 

Próximos Passos 



“A nova fonte de poder não é o 

dinheiro nas mãos de poucos, 

mas informação nas mãos de 

muitos.” 
John Naisbitt. 



Bruno Mattos Souza de Souza Melo 

Analista de Controle Externo 

brunosm@tce.rj.gov.br 

 
 

 

Obrigado! 


