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RESUMO 

 

A Lei de Acesso á Informação, nº 12.527, de 18 de janeiro de 2011, é um dos 

instrumentos legais que faz parte de um conjunto de leis que tem por objetivo 

garantir o direito do indivíduo de ter o acesso à informação pública, direito este 

previsto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Neste sentido, 

entidades tem se organizado para incentivar e fiscalizar a implementação da referida 

Lei, criando parâmetro e requisitos que legitimam a criação de um Ranking Nacional 

da Transparência. No contexto citado, este trabalho tem por objetivo verificar e 

analisar a implementação da referida Lei na cidade de Niterói e, também, os motivos 

que fazem Niterói, juntamente com outras cidades, o primeiro lugar no Ranking.  

 

 

Palavras chave: Lei de Acesso à Informação, Transparência, Ranking Nacional da 

Transparência, Niterói. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The Law on Access to Information, No. 12,527, of January 18, 2011, is one of the 

legal instruments that is part of a set of laws that aims to guarantee the right of the 

individual to have access to public information, in the Constitution of the Federative 

Republic of Brazil of 1988. In this sense, entities have organized to encourage and 

supervise the implementation of said Law, creating parameters and requirements 

that legitimize the creation of a National Transparency Ranking. In the mentioned 

context, this work aims to verify and analyze the implementation of said Law in the 

city of Niterói and also the reasons that make Niterói, together with other cities, the 

first place in the Ranking. 

 

 

Keywords: Law on Access to Information, Transparency, National Transparency 

Ranking, Niterói. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A Lei de Acesso à Informação, nº. 12.527, de 18 de novembro de 2011, tem 

por objetivo regulamentar o acesso a informações como prevê a Constituição 

Federativa do Brasil de 1988 no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 

e nº § 2º do art. 216 da, além disso, altera a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 

1990 e 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. 

 Na cidade de Niterói, o acesso à informação é regulamentado pela Lei 

Orgânica nº. 3.084, de 21 de maio de 2014, conforme preconiza a Lei nº. 12.527/11. 

Para mais, em 2015, foi criada a Lei Municipal nº. 3.188, que organiza a política 

municipal de transparência e controle social, criando o Conselho Municipal de 

Transparência. 

 A Prefeitura de Niterói recebeu nota máxima (dez) pelo Ministério Público 

Federal (MPF) no que se refere a transparência das contas públicas, colocando, 

assim, a Cidade no primeiro lugar do Ranking Nacional da Transparência, 

juntamente com outras seis cidades (três cidades do Rio de Janeiro: Duque de 

Caxias, Macaé, Nova Iguaçu  e três cidades do Rio Grande do Sul: Porto Alegre, 

Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires). 

 De acordo com as informações disponibilizadas no site do Portal do Ministério 

Público Federal de Combate à corrupção, revela-se que Niterói responde de forma 

adequada a todos os requisitos considerados mais relevantes. No entanto, a 

sociedade civil e representantes do Legislativo tem encontrado dificuldades no que 

se refere a obter o acesso à informações quando solicitadas. 

 Diante do que se apresenta pergunta-se como se dá a implementação da Lei 

de Acesso à Informação na Cidade de Niterói? 

 Para poder compreender a implementação da LAI na cidade de Niterói é 

importante traçar ações que tenham como propósito possibilitar uma visão ampla e, 

na medida do possível, real do processo e dos procedimentos adotados pela 

Prefeitura no que se refere à Transparência e que faz a cidade lograr o primeiro 

lugar no Ranking Nacional da Transparência. 
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1.1 Objetivos  

 

 Este trabalho foi organizado em torno de um objetivo geral ao qual norteia a 

pesquisa e objetivos específicos que servem de parâmetros em busca de resultados 

para verificar e responder a pergunta que move a mesma. 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

 Analisar a implementação da política de transparência da gestão pública, bem 

como os programas, as políticas, os procedimentos e a metodologia utilizada pela 

Prefeitura de Niterói, que tem por atividade-fim disponibilizar o acesso à informação, 

de acordo com a Lei Federal nº. 12.527, de 18 de novembro de 2011. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 Os objetivos específicos escolhidos para atender a demanda do objetivo 

geral, são: 

a) Avaliar quais são os registros, documentos e informações disponibilizados no 

Portal da transparência, pela Prefeitura de Niterói e, demais exigências 

previstas pela Lei; 

b) Identificar, por meio de solicitações de informações, se o E-Sic do Portal da 

Transparência e se à Secretaria de Planejamento atendem as demandas da 

sociedade e do Legislativo conforme preconiza a LAI 

c) Verificar os critérios, estabelecidos pelo ENCCLA, juntamente com as Leis da 

Transparência para entender quais foram parâmetros para elaboração do 

questionário que avalia a implementação da Transparência. 

 

1.2 Justificativa 

 

 Na cidade de Niterói o acesso à informação é regulamentado pela Lei 

Orgânica nº. 3084, de 21 de maio de 2014, que “Disciplina o acesso à 

informação no Município de Niterói, em conformidade com a Lei Nacional no 

12.527/2011, e com os arts. 5º, inc. XXXIII; 37, §3º, inc. II; e 216, §2º da 

Constituição da República” (NITERÓI, 2014). 
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 Niterói, juntamente com outras cidades, ocupa o primeiro lugar no Ranking 

Nacional de Transparência. No entanto, torna-se nítida a importância de verificar 

como ocorre a implementação da LAI, visto que existe denúncias sobre o 

processo de acesso à informação. 

 

1.3 Metodologia 

 

 A metodologia utilizada para esta pesquisa se baseia em um levantamento de 

instrumentos legais que regulamentam e implementam as Leis da transparência, nos 

âmbitos: federal e municipal. Para identificá-los, foram feitas pesquisas na internet, 

principalmente, nos sites dos órgãos públicos federais e na Secretaria de 

Planejamento de Niterói que coordenam a implementação da LAI na cidade. 

 Analisou-se o site do Ministério Público Federal - MPF, que coordena o site de 

Combate à corrupção e que sistematiza, por meio de aplicação de questionário, o 

Ranking Nacional de Transparência. E, também o site da Estratégia Nacional de 

Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – ENCCLA que elabora ações que 

fiscalizam e incentivam a implementação da LAI. 

 Além disso, foi enviado um ofício à Secretaria citada solicitando informações 

sobre a implementação da LAI na cidade, a mesma solicitação foi feita pelo serviço 

do e-SIC. Estas solicitações feitas por canais diferentes têm como objetivo comparar 

como se dá o cumprimento da LAI. 

 Para mais, esta pesquisa é estruturada em dois capítulos e considerações 

finais com o intuito de poder ordenar e interligar as temáticas elencadas que servem 

de subsídio para o desenvolvimento do trabalho, sendo eles:  

 

Capítulo 2: tem por objetivo apresentar a LAI como instrumento legal que garante o 

direito de acesso à informação. Além disso, mostra a Lei como ferramenta de 

combate à corrupção. 

 

Capítulo 3: tem a finalidade de verificar como ocorreu a implementação da referida 

Lei na cidade de Niterói. Para isso, se analisa o Portal da Transparência, o site da 

Secretaria de Planejamento, Modernização da Gestão e Controle e o e-SIC. 
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Considerações finais: tem o propósito de apresentar uma análise crítica entre os 

resultados da pesquisa e a forma de implementação da Lei na cidade, avaliando 

neste contexto a posição de primeiro lugar no Ranking Nacional da Transparência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

2 LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO: FISCALIZAÇÃO, USOS E 

IMPLEMENTAÇÃO  

 

 A Lei de Acesso à Informação, promulgada em 18 de novembro de 2011, tem 

a finalidade de regulamentar o acesso à informação pública e garantir ao cidadão a 

possibilidade de acompanhar e fiscalizar as ações e atividades executadas pelo 

Estado, ou seja, uma importante ferramenta no que se refere ao controle das 

atividades da gestão administrativa por parte da sociedade civil. 

O direito de acesso à informação, por sua vez, quando garantido aos 
cidadãos pode ser um contrapeso para a delegação de poderes aos 
governantes. Manter a população informada sobre os atos que são 
praticados pelos governantes e dar a ela o poder de requisitar 
informações que não são espontaneamente publicadas é uma forma 
de minimizar a prática de atos obscuros, invisíveis, ilegais ou amorais 
(PAES, 2012, p. 247). 
 

 A LAI exige dos gestores públicos que as ações e os processos que 

acontecem no âmbito da administração pública sejam realizados de maneira 

transparente, combatendo, desse modo, à corrupção no Governo brasileiro. 

A LAI vem fortalecer os instrumentos de controle da gestão pública, o 
combate à corrupção e a transparência dos atos administrativos, 
colocando o Brasil no cenário dos 91 países, entre eles 15 da 
América Latina, que reconhecem o acesso amplo à informação 
(RODRIGUES, 2013, p. 65). 
 

 Não a toa que diversos órgãos públicos estão se unindo e juntando esforços, 

através de projetos e programas, para garantir a implementação da LAI com fins de 

combate à corrupção, como por exemplo, o Ministério Público Federal e a 

Controladoria-Geral da União. 

 A referida Lei faz parte de um conjunto de instrumentos legais que 

regulamentam procedimentos e metodologias que visam implementar o acesso à 

informação no Brasil.  

 Este conjunto é composto: Este conjunto é composto: pela Constituição 

Federativa do Brasil, a Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, que 

“estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão 

fiscal” (BRASIL, 2000); pela Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que 

estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão 

fiscal e dá outras providências; Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009, 

que acrescenta dispositivos a Lei complementar anterior, “que estabelece normas de 



19 
 

finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras 

providências, a fim de determinar a disponibilização, em tempo real, de informações 

pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios” (BRASIL, 2009) ; pela LAI nº. 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” (BRASIL, 2011) e o Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, que 

regulamenta a Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011, que dispõe sobre o 

acesso a informações previsto no inciso XXXIII do caput do art. 5o, no inciso II do § 

3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição.. 

 As Leis da Transparência por regulamentarem o acesso e a disponibilização 

das informações, se tornam ferramentas de suma importância no combate à 

corrupção. 

O Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da 
União (CGU) acredita que a transparência é o melhor antídoto contra 
a corrupção, dado que ela é mais um mecanismo indutor de que os 
gestores públicos ajam com responsabilidade. 
Uma gestão pública transparente permite à sociedade, com 
informações, colaborar no controle das ações de seus governantes, 
com o intuito de checar se os recursos públicos estão sendo usados 
como deveriam (BRASIL, [201-]). 
 

 É notório, cada vez mais, que a falta de transparência e de acesso à 

informação pública permite que desvios éticos e morais sejam protagonistas da 

gestão administrativa pública. Para Bovens (apud Paes, 2012) a transparência é 

uma questão de higiene pública, e que pode ser definida como “o oposto da 

obscuridade e da invisibilidade, e como algo essencial para a manutenção da 

‘saúde’ das instituições públicas” (BOVENS, 2002 apud PAES, 2012, p. 246). 

  É importante deixar nítido que mesmo com diversos programas, projetos e 

ações que visam o combate à corrupção, a manipulação da informação pública é 

uma das raízes da crise política que assola o país atualmente. 
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2.1  Acesso à Informação é um Direito 

 

 Fonseca (1996) traz para o debate que o acesso à informação é o direito 

previsto na Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, que entre seus 

objetivos registra que “é essencial a proteção dos direitos dos humanos através de 

um regime de direito, para que o Homem não seja compelido, em supremo recurso, 

à revolta contra a tirania e a opressão” (DECLARAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS, 

1948). Para mais, elucida que direitos humanos “são históricos, ou seja, nascidos 

em certas circunstâncias, no bojo de lutas em defesa de novas liberdades contra 

velhos poderes, nascidos e conquistados de forma gradual e não definitiva” 

(FONSECA, 1996). 

Artigo 19° Todo o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de 
expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas 
opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem consideração de 
fronteiras, informações e idéias por qualquer meio de expressão 
(DECLARAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS, 1948). 

  
 É neste contexto que o direito à informação passa a ser uma exigência de um 

governo democrático. A garantia do acesso à informação caracteriza uma sociedade 

livre das opressões de um estado autoritário. 

 A História brasileira é marcada por período autoritário compreendido entre os 

anos 1964 a 1985, na qual o Brasil vivia sob o jugo da ditadura militar, onde os 

direitos individuais eram restritos e, e na maioria dos casos, violados. A partir da 

aprovação da Constituição Federal de 1998, que prevê, em seu art. 5º, a garantia do 

direito ao acesso à informação e, que esta deve estar disponibilizada para o 

cidadão: 

Art. 5º XXXIII - 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 pena de 
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível 
à segurança da sociedade e do Estado (BRASIL, 1988). 
 

 A LAI tem uma carga político-histórica significativa, visto que 27 anos depois 

do fim da Ditadura Militar, a Lei regulamenta o acesso à informação e o cidadão 

passa a ser protagonista no processo da implementação. Por isso, que Jardim 

explica que o cidadão é um dos desafios da implementação da LAI. 

Num Estado historicamente autoritário, marcado pela opacidade 
informacional, inclusive no processo democratizante das últimas 
décadas, a LAI aponta para diversos desafios na sua implementação. 
Um desses desafios consiste no fato de que a LAI insere o cidadão 



21 
 

no epicentro numa ordenação jurídica à qual não corresponde uma 
ordenação equivalente no plano informacional. As possibilidades de 
minimizar essa defasagem entre a LAI (e sua regulamentação e 
aplicação em diversos setores do Estado) e as condições reais de 
acesso à informação não estão contempladas no dispositivo legal. O 
cenário informacional do Estado brasileiro, exceções à parte, 
encontra-se, em geral, aquém das demandas da LAI e das 
possibilidades de fazer face aos direitos de acesso à informação por 
parte da sociedade (JARDIM, 2012, p. 18). 
 

 Ainda, neste contexto, tramita no Senado Federal o Projeto de Lei nº146, de 

2017 que estabelece critérios para que os documentos públicos e privados sejam 

digitalizados, e em seguida, devem ser incinerados, destruídos de forma mecânica 

ou por outro processo que garanta a desintegração do documento. Este projeto, se 

aprovado, é uma ameaça as Leis e a implementação da Transparência no Brasil. 

 

2.2 A Lei de Acesso à Informação e o Combate à Corrupção 

 

 O Ministério Público Federal coordena o Portal de Combate à Corrupção, que 

apresenta como objetivo “cumprir uma das metas do Planejamento Estratégico da 

instituição que é a de ‘aprimorar a comunicação com a sociedade civil e a imprensa 

sobre a temática do patrimônio público’, prestando contas à sociedade”, para isso, 

produz o Ranking Nacional da Transparência.  

 Nesta mesma linha de combate à corrupção foi criada a Estratégia Nacional 

de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), e sua missão é: 

  (...) a principal rede de articulação para o arranjo e discussões em 
conjunto com uma diversidade de órgãos dos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário das esferas federal e estadual e, em alguns 
casos, municipal, bem como do Ministério Público de diferentes 
esferas, e para a formulação de políticas públicas voltadas ao 
combate àqueles crimes. O Departamento de Recuperação de Ativos 
e Cooperação Jurídica Internacional, por intermédio da 
Coordenação-Geral de Articulação Institucional, funciona como 
secretaria executiva da Estratégia (ESTRATÉGIA NACIONAL DE 
COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO, [201-]). 
 

 O trabalho produzido pela ENCCLA é chamado de Ação, cuja elaboração é 

pactuada anualmente por seus membros. Em 2015, criaram a Ação 4, coordenada 

pela CGU, tem o objetivo de “estabelecer estratégia articulada de fomento, 

monitoramento e cobrança do cumprimento da Lei nº 12.527/2011, em relação à 

transparência ativa e passiva” (Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à 

Lavagem de Dinheiro, [201-]). 
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 Além disso, a CGU criou o Programa Brasil Transparente com o objetivo de 

“auxiliar Estados e Municípios na implementação das medidas de governo 

transparente previstas na Lei de Acesso à Informação (LAI)” (BRASIL, [201]). 

 com o objetivo de fiscalizar se todas as leis da transparência estavam sendo 

cumpridas pelos Estados e pelos Municípios, foi elaborado um questionário pelos 

representantes do Ministério Público Federal (MPF), Conselho Nacional do Ministério 

Público (CNMP), Controladoria Geral da União (CGU), Tribunal de Contas da União 

(TCU), Secretaria do Tesouro Nacional (STN), Associação dos Membros dos 

Tribunais de Contas (ATRICON), Banco Central (BC), entre outras instituições de 

controle e fiscalização. 

 Este questionário foi feito a partir de uma intervenção realizada pela 

Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), 

chamada de “Ação 4” que, como informado, tem por objetivo “Estabelecer estratégia 

articulada de fomento, monitoramento e cobrança do cumprimento da Lei nº 

12.527/2011, em relação à transparência ativa e passiva.” (ESTRATÉGIA..., 2014). 

 De acordo com as informações do Portal de Combate à Corrupção do MPF 

em relação à construção do questionário foi pautada pelos seguintes critérios: 

Optou-se por fazer um questionário abrangente, porém enxuto. Não 
estão previstos no questionário 100% das exigências legais, por 
questões de praticidade na hora da aplicação. Porém, é possível 
dizer que o cerne das leis de transparência foi avaliado e aqueles 
que obtiveram pontuação elevada estão com níveis muito 
satisfatórios de transparência (PORTAL...). 

 

 Na figura 1, que segue abaixo, pode-se verificar as informações e as 

fundamentações legais que estruturam o questionário, assim como as respectivas 

pontuações atribuídas a cada questão a ser analisada.  

  



23 
 

Figura 1: Instrumento de avaliação de transparência desenvolvido pela Enccla 

 
FONTE: Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro

1
. 

 

                                                
1
 PORTAL de Combate à Corrupção do Ministério Público . Ranking Nacional da Transparência. 

Pontuação. In: _______. Disponível em: < http://combateacorrupcao.mpf.mp.br/ranking/itens-
avaliados/ranking/pontuacao>. Acesso em: 18 maio 2017. 

PONTO AVALIADO FUNDAMENTO RESPOSTA PONTOS %
PONTOS 

AVALIAÇÃO

NOTA 

AVALIAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO ENTE PÚBLICO

Tipo de avaliação 

UF do avaliado 

Nome do Município

IBGE do Município

Site do ente avaliado 

Link para realização de pedidos de forma eletrônica (e-SIC, 

Formulário eletrônico), se existir

IDENTIFICAÇÃO DO AVALIADOR

Nome Avaliador

E-mail avaliador

Data avaliação

TRANSPARÊNCIA ATIVA

1 - O ente possui informações sobre Transparência na 

internet?

(Art. 48, II, da LC 101/00; Art. 8º, §2º, 

da Lei 12.527/11)
2 2%

2 - O Site contém ferramenta de pesquisa de conteúdo que 

permita o acesso à informação? 

(Art. 8º, §3º, I, da Lei 12.527/11. 

Para os municípios com menos de 

10.000 habitantes esse item é 

considerado como uma boa 

prática de transparência.)

2 2%

RECEITA

3 - Há informações sobre a receita nos últimos 6 meses, 

incluindo natureza, valor de previsão e valor arrecadado?

(art. 48-A, Inciso II, da LC 101/00; art. 

7º, Inciso II, do Decreto 7.185/10) - 

NÃO HAVENDO ALGUM DOS 

REFERIDOS ATRIBUTOS, 

CONSIDERAR NÃO.

10 10%

DESPESA

4- As despesas apresentam apresentam dados dos últimos 6 

meses contendo:

      Valor do empenho 4 4%

      Valor da liquidação 3 3%

      Valor do Pagamento 4 4%

      Favorecido 4 4%

LICITAÇÕES E CONTRATOS

5 - O site apresenta dados nos últimos 6 meses contendo:

      Íntegra dos editais de licitação 4 4%

      Resultado dos editais de licitação (vencedor é suficiente) 3 3%

      Contratos na íntegra 3 3%

6 - O ente divulga as seguintes informações concernentes a 

procedimentos licitatórios com dados dos últimos 6 meses? 

      Modalidade 1 1%

      Data 1 1%

      Valor 1 1%

      Número/ano do edital 1 1%

      Objeto 1 1%

RELATÓRIOS

7 - O site apresenta: 

A prestações de contas (relatório de gestão) do ano anterior  2 2%

Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) dos 

últimos 6 meses
3 3%

Relatório de Gestão Fiscal (RGF) dos últimos 6 meses 3 3%

Relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de 

informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como 

informações genéricas sobre os solicitantes

2 2%

8 - O Site possibilita a gravação de relatórios em diversos 

formatos eletrônicos, abertos e não proprietários, tais como 

planilhas e texto (CSV), de modo a facilitar a análise das 

informações?

(Art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/11. 

Para os municípios com menos de 

10.000 habitantes esse item é 

considerado como uma boa 

prática de transparência.)

2 2%

Instrumento de avaliação de transparência desenvolvido pela Enccla.

(Art. 48, caput, da LC 101/00; Art. 30, 

III, da Lei 12.527/11)

(Art. 8º, §1º Inc. IV, da Lei 

12.527/2011 e Art. 7º, Inc. I, alínea 

"e", do Decreto nº 7.185/2010) - 

RESPONDER SIM A TODOS OS 

ITENS SE TIVER EDITAL NA 

ÍNTEGRA (QUESTÃO 6)

(Art. 8º, §1º Inc. IV, da Lei 

12.527/2011)

(Art. 7º, Inc. I, alíneas "a" e "d", do 

Decreto nº 7.185/2010)
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FONTE: Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro

2
. 

  

 Em uma análise comparativa, é possível observar que as pontuações 

apresentam pesos diferentes ao longo do questionário, isso ocorre devido à 

importância que se tem, ou seja, “a disponibilização da estrutura organizacional do 

ente não contará tantos pontos quanto à publicação na internet da íntegra dos 

contratos celebrados” (PORTAL...). Além disso, no item de boas práticas de 

transparência a nota é atribuída de acordo com a quantidade de informação que é 

disponibilizada neste campo. 

 A primeira avaliação do Projeto ocorreu entre o período de 08 de setembro de 

2015 a 09 de outubro de 2015. Enquanto que a segunda avaliação se deu entre os 

                                                
2
 PORTAL de Combate à Corrupção do Ministério Público . Ranking Nacional da Transparência. 

Pontuação. In: _______. Disponível em: < http://combateacorrupcao.mpf.mp.br/ranking/itens-
avaliados/ranking/pontuacao>. Acesso em: 18 maio 2017. 

TRANSPARÊNCIA PASSIVA/LAI

SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO - SIC

9 - possibilidade de entrega de um pedido de acesso de forma 

presencial 

Existe indicação precisa no site de funcionamento de um 

Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) fisico?
1 1%

      Há indicação do órgão 1 1%

      Há indicação de endereço 1 1%

      Há indicação de telefone 1 1%

      Há indicação dos horários de funcionamento 1 1%

SERVIÇO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO 

e-SIC

10 - Há possibilidade de envio de pedidos de informação de 

forma eletrônica (e-SIC)? 
(Art.10º, §2º, da Lei 12.527/11) 8 8%

11 - Apresenta possibilidade de acompanhamento posterior da 

solicitação?

(Art. 9º, I, alínea "b" e  Art. 10º, § 2º 

da Lei 12.527/2011)
7 7%

12 - A solicitação por meio do e-SIC é simples, ou seja, sem 

a exigência de itens de identificação do requerente que 

dificultem ou impossibilitem o acesso à informação, tais 

como: envio de documentos, assinatura reconhecida, 

declaração de responsabilidade, maioridade?

(Art.10º, §1º, da Lei 12.527/11) 5 5%

DIVULGAÇÃO DA ESTRUTURA E FORMA DE CONTATO

13 - No site está disponibilizado o registro das competências 

e estrutura organizacional do ente? 

(Art. 8º, §1º, inciso I, Lei 12.527/11.  

Para os municípios com menos de 

10.000 habitantes esse item é 

considerado como uma boa 

prática de transparência.)

2 2%

14 - O Portal disponibiliza endereços e telefones das 

respectivas unidades e horários de atendimento ao público? 

(Art. 8º, §1º, inciso I, Lei 12.527/11.  

Para os municípios com menos de 

10.000 habitantes esse item é 

considerado como uma boa 

prática de transparência.)

2 2%

BOAS PRÁTICAS DE TRANSPARÊNCIA

15 - Há divulgação de remuneração individualizada por nome 

do agente público?

Esse item é considerado como 

uma boa prática de transparência 

a exemplo do Art. 7º, §2º, VI, do 

Decreto 7.724/2012 e Decisão STF 

RE com Agravo ARE 652777

10 10%

16 - Há divulgação de Diárias e passagens por nome de 

favorecido e constando, data, destino, cargo e motivo da 

viagem?

Esse item é considerado como 

uma boa prática de transparência. 

http://transparencia.gov.br, 

http://www.transparencia.mpf.mp.

br/

5 5%

TOTAL 100 100% 0 0

CONSIDERAÇÕES DO AVALIADOR

Comentários Livres

Art. 8º, §1º, I, c/c Art. 9º,  I, da Lei 

12.527/11
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dias 09 de maio de 2016 a 20 de maio de 2016. A cidade de Niterói, na primeira 

avaliação, apresentou nota máxima (dez) ocupando o primeiro lugar no Ranking da 

Transparência.  

 Diante desta conjuntura nacional é importante localizar a cidade de Niterói, 

que por sua vez integra o Programa Brasil Transparente e foi avaliado com nota 

máxima (dez) pelo Ministério Público Federal e ostenta o 1º lugar no Ranking 

Nacional da Transparência, posição esta dividida com outras três cidades do Rio de 

Janeiro (Duque de Caxias, Macaé e Nova Iguaçu) e três cidades do Rio Grande do 

Sul (Porto Alegre, Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires). 
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3 A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E SUA IMPLEMENTAÇÃO NA CIDADE DE 

NITERÓI 

 

Na cidade de Niterói o acesso à informação é regulamentado pela Lei 

Orgânica nº. 3084, de 21 de maio de 2014, que “Disciplina o acesso à informação no 

Município de Niterói, em conformidade com a Lei Nacional no 12.527/2011, e com os 

arts. 5º, inc. XXXIII; 37, §3º, inc. II; e 216, §2º da Constituição da República” 

(NITERÓI, 2014) e pelo Decreto nº11.724, de 23 de outubro de 2014, que 

regulamenta o acesso à informação no âmbito do Poder Executivo Municipal. 

Para mais, em 2015, foi criada a Lei Municipal nº. 3.188, que organiza a 

política municipal de transparência e controle social, criando o Conselho Municipal 

de Transparência. 

 De acordo com informações disponibilizadas pelo site da Prefeitura3, Niterói 

foi à primeira cidade do Estado do Rio de Janeiro a integrar o Programa Brasil 

Transparente, coordenado pela Controladoria Geral da União – CGU. Além disso, foi 

avaliado com nota máxima (dez) pelo Ministério Público Federal e ostenta o 1º lugar 

no Ranking Nacional da Transparência, posição esta dividida com outras três 

cidades do Rio de Janeiro (Duque de Caxias, Macaé e Nova Iguaçu) e três cidades 

do Rio Grande do Sul (Porto Alegre, Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires). 

 O Programa Brasil Transparente, como dito, tem a finalidade de auxiliar a 

implementação de medidas voltadas para a transparência nos Estados e Municípios. 

Para este propósito, a CGU elenca os principais objetivos que norteiam o Programa. 

I - promover uma administração pública mais transparente e aberta à 
participação social; II - apoiar a adoção de medidas para a 
implementação da Lei de Acesso à Informação e outros diplomas 
legais sobre transparência; III - conscientizar e capacitar servidores 
públicos para que atuem como agentes de mudança na 
implementação de uma cultura de acesso à informação; IV - 
contribuir para o aprimoramento da gestão pública por meio da 
valorização da transparência, acesso à informação e participação 
cidadã; V - promover o uso de novas tecnologias e soluções criativas 
e inovadoras para abertura de governos e o incremento da 
transparência e da participação social; VI - disseminar a Lei de 
Acesso à Informação e estimular o seu uso pelos cidadãos; VII - 
incentivar a publicação de dados em formato aberto na internet; VIII - 
promover o intercâmbio de informações e experiências relevantes ao 

                                                
3
Disponível em: 

<http://www.niteroi.rj.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1651:prefeitura-de-
niteroi-inicia-processo-de-implantacao-da-lei-de-acesso-a-informacao-e-o-portal-da-transparencia>. 
Acesso em: 11 maio 2017. 
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desenvolvimento e à promoção da transparência pública e acesso à 
informação (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO [201-]). 
 

 Segundo informações da Prefeitura, na abertura do Curso de Formação para 

Gestores do Município (que provavelmente, deve ter ocorrido entre os anos de 2013 

a 2015, período em que Patrícia Audí estava à frente da Secretaria de 

Planejamento, Modernização da Gestão e Controle), cujo foco era a participação de 

secretários, subsecretários e gestores da administração, Patrícia Audi, Secretária 

Municipal de Planejamento, Modernização da Gestão e Controle considerou que a 

“transparência na administração pública é de fundamental importância (...) desta 

forma é possível garantir as melhores práticas de gestão pública e que serão 

percebidas pela qualidade dos serviços que a Prefeitura de Niterói quer oferecer à 

População”. (AUDI, [201-] apud NITERÓI, [201-]). 

 A Secretária [201-] informou, ainda, que “administração municipal tem prazo e 

cronograma para transformar Niterói em exemplo de transparência e de governança” 

Para mais, torna nítido para que uma informação seja disponibilizada é necessário, 

antes, que se verifique a veracidade e a integridade dos dados pertinentes e para tal 

fim cita o Plano Diretor de Tecnologia da Informação como um dos instrumentos 

para garantir, disponibilizar e dar acesso à informação. 

Por isso, constituímos o Plano Diretor de Tecnologia da Informação 
para que possamos ter, a partir de sistemas integrados, a condição 
de prestar informação de qualidade à população para que ela possa 
nos ajudar a governar Niterói e exercer o seu poder de cidadania a 
partir do controle social e do conhecimento das informações (AUDI, 
[201-] apud NITERÓI, [201-]). 
 

 É interessante observar que a Secretária explica que a integridade do 

documento deverá ser garantida pelo Plano Diretor de Tecnologia da Informação, 

sendo que a integridade do documento é dos princípios fundamentais da 

Arquivística, que segundo Bellotto (2002) também é conhecido como o princípio da 

Indivisibilidade: 

(...) o da indivisibilidade, sua especificidade de atuação. Fora do 
seu meio genético, o documento de arquivo perde o significado. 
Também conhecido como “integridade arquivística, é característica 
que deriva do princípio da proveniência, segundo a qual um fundo 
deve ser preservado sem dispersão, mutilação, alienação, destruição 
não autorizada ou acréscimo indevido” (CAMARGO & BELLOTTO, 
1996 apud BELLOTTO, 2002, grifo da autora). 
 

 Neste caso é necessário observar se a implementação das Leis de 

Transparência na cidade contou com a participação de arquivistas, profissionais 
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capacitados e que estudam “as funções do arquivo, os princípios e técnicas a serem 

observados na produção, organização, guarda, preservação e utilização dos 

arquivos. Também chamada arquivística” (ARQUIVO NACIONAL, 2005) ou se foi 

implementada no escopo da Tecnologia da informação, que de acordo com o 

cenário real é o que foi proposto pela Prefeitura. 

 Além disso, Prefeitura no Decreto nº 11372, 20 de março de 2013, elencou 

diversas necessidades para justificar a criação do Comitê Estratégico de Tecnologia 

da Informação – CETI, são elas: a modernização da gestão pública; unificação de 

procedimentos, processos e sistemas; além de uma infraestrutura adequada e 

segura para a implementação da Tecnologia da Informação na Administração 

Municipal Direta e Indireta. 

 O Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação tem por atribuições: 

(...) coordenar e normatizar as diretrizes da política de modernização 
dos Sistemas e Estruturas de Tecnologia da Informação nos órgãos 
e nas entidades da Administração Pública Municipal, que será 
composto por dois núcleos: I – Núcleo Deliberativo; II – Núcleo 
Consultivo (NITERÓI, 2013). 
 

 Cabe ao Núcleo deliberativo, consoante o art. 2º do referido decreto, ser a 

única e exclusiva instância responsável: 

(...) pela avaliação, aprovação, permissão, autorização, concessão, 
coordenação e gestão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação 
assim como de toda e qualquer aquisição onerosa ou não, compra, 
substituição, aluguel, empréstimo, venda, modernização, 
customização, alteração e adequação de softwares, hardwares e 
infraestrutura de tecnologia da informação e sistemas de gestão, 
controle, segurança e fortalecimento institucional ligados à tecnologia 
da informação. (NITERÓI, 2013).  

 

 O Núcleo Consultivo, segundo o Decreto, é presidido pela Secretaria 

Municipal de Planejamento, Modernização da Gestão e Controle; e outros membros, 

que são representados pela Secretaria Municipal de Administração; III – Secretaria 

Municipal de Fazenda e; IV – Secretaria Municipal de Educação, Ciência e 

Tecnologia e tem como atribuição “acompanhar a implementação das resoluções e 

decisões do Núcleo Deliberativo, as discussões e a elaboração do Plano Diretor de 

Tecnologia da Informação, assim como o monitoramento de sua execução”. 

(NITERÓI, 2013).  
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 Em 2013 a Secretaria Municipal de Governo torna-se membro do Núcleo 

Consultivo através do Decreto nº 11.915, de 19 de março de 2015, que “altera o 

decreto nº 11.372/2013, de 19 de março de 2013, que dispõe sobre a criação de 

Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação – CETI, no âmbito da Prefeitura 

Municipal de Niterói e suas atribuições” (NITERÓI, 2015). 

 É importante tornar nítido que para a Secretária Patrícia Audi o Plano Diretor 

de Tecnologia da Informação, através de sistema de tecnologia da informação 

garantiria a integridade e veracidade do documento.  

 No entanto, para garantir a integridade e a veracidade dos dados/informações 

contidas nos documentos é necessário que se promova a gestão de documentos, 

que segundo a Lei de Arquivos nº. 8.159, de 8 de janeiro de 1991, “é o conjunto de 

procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, 

avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a sua 

eliminação ou recolhimento para guarda permanente” (BRASIL, 1991). 

 Partindo da conjuntura e estrutura desenhadas no que se refere ao acesso à 

informação na Cidade de Niterói não foi localizado no texto legal do Decreto nº 

11372/2013 nenhuma atribuição, competência ou participação de profissionais 

especializados na gestão de documentos, informações e arquivos, há saber, os 

arquivistas. 

 Perante o exposto, é legítimo analisar o processo de implementação das Leis 

da Transparência em Niterói. Para esse fim, é necessário considerar a estrutura 

organizada pela Prefeitura de Niterói, no que se refere à prática e à execução dos 

requisitos e das exigências previstas no conjunto normativo de Leis que 

regulamentam a transparência. 

Faz-se necessário estudar os instrumentos legais que regulamentam a 

Transparência, os projetos, programas e ações que visam implementá-la, além 

examinar o Portal da Transparência de Niterói. 

 Portanto, partindo da premissa que o acesso à informação é um direito 

constitucional do indivíduo, é latente a necessidade de avaliar como a Prefeitura de 

Niterói organiza, promove e estimula a sociedade civil a participar do processo de 

implementação das Leis de Transparência na Cidade, visto, como foi dito, serem 

instrumentos de controle, fiscalização e acompanhamento da gestão administrativa 

pública, assim como, estimula e desenvolve o senso de cidadania. 
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3.1 Secretaria de Planejamento, Modernização da Gestão e do Controle de 

Niterói – SEPLAG 

 

A Secretaria de Planejamento, Modernização da Gestão e do Controle 

(SEPLAG) de Niterói é coordenada pela Mestra em Políticas Sociais e Planejamento 

pela Escola de Economia de Londres, Giovanna Victer. Como missão “procura 

estabelecer procedimentos de controle, bem como de supervisão contínua de suas 

operações, necessárias à sua adaptação à realidade e às inovações requeridas pela 

nova Administração” (SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, MODERNIZAÇÃO DA 

GESTÃO E DO CONTROLE, 2017).  

A SEPLAG é dividida em três áreas: Subsecretaria de Planejamento e 

Orçamento, Subsecretaria de Modernização da Gestão e Controle Interno.  

No site da Secretaria é possível encontrar informações sobre: Planejamento e 

Orçamento, Gestão e Tecnologia da Informação, Controle e Parceria Público 

Privada (PPP) do Município. Além de informações no que se Transparência, 

Legislação, Documentos, Licitações, Fotos, Mídia, Código de Ética do Agente 

Público Municipal, informações sobre Escola de Governo e Gestão, Portal da 

Transparência, Planejamento participativo, A Niterói que queremos, Concessão de 

ajuda de custos, acesso para o BNDES, Consulta de processo e Acesso à 

informação e-sic e Prefeitura Móvel. 

Para este trabalho torna-se relevante analisar as seguintes seções da página da 

SEPLAG: Gestão e Tecnologia da Informação, Transparência, Legislação, 

Documentos, Portal da transparência e Sistema Eletrônico do Serviço de informação 

ao Cidadão: e-sic. Essa seleção se baseia na relação que estes temas têm ou 

possam ter com o acesso e a transparência da informação na cidade de Niterói. 

 

3.1.1 Gestão e Tecnologia da Informação 

 

 A seção que trata da Gestão e Tecnologia da Informação é de 

responsabilidade da Subsecretaria de Modernização e Controle, coordenada por 

Luciana Nery. 

 De acordo com o site a Subsecretaria tem a função, no que se refere à 

Gestão e Tecnologia da Informação, de implementar: 
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[...] ações que aumentam a eficiência do uso de recursos materiais e 
humanos da Prefeitura. Seus projetos apoiam o desenvolvimento das 
competências profissionais dos servidores, a implantação das 
melhores práticas na administração municipal, a reformulação e 
institucionalização dos seus processos e o fomento ao controle 
social, através da Transparência Pública. O acesso à informação 
permite o aprimoramento das políticas públicas, além de favorecer a 
qualificação do controle social pelos cidadãos, que munidos de 
informações, podem levantar propostas, detectar problemas e 
avanços na gestão pública, sugerindo mudanças e contribuindo com 
a Administração Municipal (SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO CONTROLE, 2017). 

 

 Neste espaço é possível ter acesso aos links de materiais que dão subsídio 

para o e-cidade: 

 

Figura 2: Lista e descrição das apostilas para o e-cidade 

 
FONTE: Gestão e tecnologia da Informação. Disponível em: 

<http://www.seplag.niteroi.rj.gov.br/site/pagina_detalhe.jsf?id=2>. Acesso em: 20 out 2017. 
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Figura 3: Lista e descrição dos manuais para o e-cidade 

  
FONTE: Gestão e tecnologia da Informação. Disponível em: 

<http://www.seplag.niteroi.rj.gov.br/site/pagina_detalhe.jsf?id=2>. Acesso em: 20 out 2017. 

 

Figura 4: Lista e descrição dos formulários para o e-cidade 

 
FONTE: Gestão e tecnologia da Informação. Disponível em: 

<http://www.seplag.niteroi.rj.gov.br/site/pagina_detalhe.jsf?id=2>. Acesso em: 20 out 2017. 

 

É interessante observar que embora a área tenha como nome Gestão e 

Tecnologia da Informação, os assuntos que permeiam esta seção estão voltados 

para o foco da modernização da Administração, cujo objetivo se faz a partir de 

estruturar as competências e a tarefas de cada órgão e entidade e com suporte 

tecnológico necessário para que as áreas possam atingir excelência no 

desenvolvimento de seus trabalhos. 

 Não foi possível, partir das informações disponibilizadas nesta seção, 

identificar ações e projetos voltados para o acesso à informação. 
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3.1.2 E-cidade 

 

 O e-cidade é um tipo de software público de gestão municipal. Em Niterói, 

pode acessar este software através do endereço eletrônico 

<http://ecidade.niteroi.rj.gov.br/e-cidade/login.php>.  

 Para acessar esta página é necessário fazer o cadastramento, no entanto, foi 

impossível realiza-lo, ao colocar as informações abriu-se um caixa de diálogo com a 

mensagem “e-cidade.niteroi.rj.gov.br diz: Cadastro Geral do Município (CGM) não 

encontrado”. Abaixo, é possível verificar as etapas do processo de cadastro e o seu 

resultado negativo. 

 

Figura 5: Tela principal do site do e-cidade 

 

FONTE: E-cidade. Disponível em: <http://ecidade.niteroi.rj.gov.br/e-cidade/login.php>. Acesso em: 20 

out 2017. 
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Figura 6: Tela para cadastramento n site do e-cidade 

 
FONTE: E-cidade. Diponível em: <http://ecidade.niteroi.rj.gov.br/e-cidade/login.php>. Acesso em: 22 

out 2017. 

 

Figura 7: Tela com o resultado final do cadastramento no site do e-cidade 

 
FONTE: E-cidade. Diponível em: <http://ecidade.niteroi.rj.gov.br/e-cidade/login.php>. Acesso em: 22 

out 2017. 

 

Contudo, no site do Portal do Software Público Brasileiro4, do Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão é possível encontrar informações no que 

tange ao objetivo do e-cidade, que se baseia em: 

                                                
4
 Portal do Software Público Brasileiro

.
 Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

Disponível em: <https://softwarepublico.gov.br/social/e-cidade>. Acesso em: 22 out 2017. 
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 “informatizar a gestão dos Municípios Brasileiros de forma 
integrada. Esta informatização contempla a integração entre os 
entes municipais: Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, 
Autarquias, Fundações e outros. A economia de recursos é somente 
uma das vantagens na adoção do e-cidade, além da liberdade de 
escolha dos fornecedores e garantia de continuidade do sistema, 
uma vez apoiado pelo Ministério Planejamento” (MINISTÉRIO DO 
PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, 201?). 

  

 Com a impossibilidade de entrar no site do e-cidade de Niterói ficou inviável 

analisar e verificar as informações que são disponíveis ao cidadão da cidade de 

Niterói. 

 De acordo com a resposta à solicitação feita no e-sic, o e_Cidade foi 

implantado a partir de janeiro de 2014  passou a ser uma “exigência obrigatória a 

todos os órgãos e entidades” (ORTIZ; MOÇA, 2016). 

 No entanto, o site provoca uma interpretação equivocada ao cidadão no que 

se refere a possibilidade de consulta. Na página principal do e-Cidade aparece para 

o cidadão a possibilidade de criar senha e login para acessar os dados, em nenhum 

momento há informações de que a referida seção é somente para órgãos e 

entidades. Por isso, a impossibilidade registrada acima. 

 

3.1.3 Transparência 

 

Na seção Transparência é possível ter acesso à informações ao projeto 

Niterói transparente, que segundo o site, consiste em disponibilizar informações que 

são garantidas pela Lei da Transparência (Lei Complementar nº 131/2009) e a LAI 

(Lei Federal nº 12.527/2011). 

Nesta seção pode-se acessar: o site do Portal da Transparência, a seção 

Acesso à informação, Notícias, Perguntas Frequentes, Conselho da Transparência e 

Controle Social e Downloads. 

 

3.1.4 Legislação 

 

 A seção Legislação apresenta um rol de leis e seus links, para que o usuário 

possa acessá-los.   

 As leis que estão disponíveis para o acesso são: 
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Quadro 1: Legislação disponível no Site da SEPLAG 

 

 

Enunciado de Súmula Administrativa PGM Nº 03/2012

Decreto Municipal Nº 9.614/2005 - Regulamenta a modalidade de licitação denominada Pregão, para

aquisição de bens e serviços comuns

Decreto Municipal Nº 10.005/2006 - Regulamenta o Sistema de Registro de Preços (SRP)

Decreto Municipal Nº 11.117/2012 - Altera a redação do Decreto Nº 10.005/2006 – SRP

Decreto Municipal Nº. 11.319/2013 - cria a Comissão de Programação Financeira e Gestão Fiscal -

CPFGF.

Decreto Municipal Nº. 11.372/2013 - dispõe sobre a criação do CETI.

Decreto Municipal Nº 11.411/2013 - Condiciona à aprovação pelo CETI a celebração ou renovação de

contratos ligados à TI

Decreto Municipal Nº 11.466/2013 - Estabelece as minutas-padrão de editais de licitação e contratos

administrativos

Decreto Municipal Nº 11.573/2014 - Altera o Decreto Nº 11.319/2013 e regulamenta o funcionamento

da CPFGF

Decreto Municipal Nº. 11.575/2014 - cria o Núcleo especial para Modernização da Administração

Tributária - NEMAT.

Decreto Municipal Nº 11.698/2014 - Estabelece normas para publicação de extratos dos contratos,

convênios, termos congêneres e seus aditamentos

Decreto Municipal Nº 11.742/2014 - Regulamenta o acesso à informação no âmbito do Poder

Executivo Municipal

Decreto Municipal Nº 11.811/2015 - Fixa normas pertinentes à execução orçamentária e financeira

para o exercício de 2015

Decreto Municipal Nº 11.950/2015 - Define e regulamenta as atribuições do Fiscal de Contrato
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FONTE: Legislação. Secretaria de Planejamento, Modernização da Gestão e do Controle. Disponível 
em: <http://seplag.niteroi.rj.gov.br/site/legislacoes.jsf>. Acesso em: 18 dez 2017. 

 

Embora esteja disponível a Lei Orgânica nº. 3084/2014, que disciplina o 

acesso à informação no Município de Niterói, não foram incluídas neste rol: a Lei 

Municipal nº. 3.188/2015, que organiza a política municipal da transparência e 

controle social, e também, cria o Conselho Municipal de Transparência, Lei da 

Transparência (Lei Complementar nº 131/2009) e a LAI (Lei Federal nº 

12.527/2011). 

 

 

 

 

Decreto Municipal Nº. 12.071/2015 - que estabelece normas para a concessão de ajuda de custo aos

servidores públicos do município de Niterói em viagem a serviço e dá outras providências.

Decreto Federal Nº 7.185/2010 - Dispõe sobre o padrão mínimo de qualidade do sistema integrado de

administração financeira e controle de cada ente da Federação

Deliberação Nº 261/2014 TCE/RJ - Dispõe sobre normas gerais acerca da implantação e do

funcionamento do processo em meio eletrônico no âmbito do TCE

Deliberação Nº 262/2014 TCE/RJ - Estabelece normas a serem observadas pelos órgãos e entidades

estaduais e municipais da administração pública

Lei Complementar Federal Nº 101/2000 - Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a

responsabilidade da gestão fiscal

Lei Municipal Nº. 3.022/2013 - dispõe sobre a alteração na estrutura Organizacional do Município, sem

aumento de despesas.

Lei Nº. 3.064/2013 - autoriza o Poder Executivo a realizar operação de crédito junto ao Banco Nacional

de desenvolvimento Econômico e Social - BNDES.

Lei Municipal Nº 3.084/2014 - Disciplina o acesso à informação no Município de Niterói

Lei Municipal Nº. 3.125/2014 - estima a receita e fixa a despesa do Município de Niterói para o

exercício financeiro de 2015.

Portaria Nº. 548/2010 - Ministério de Estado da Fazenda - estabelece os requisitos mínimos de

segurança e contábeis do sistema integrado de administração financeira e controle em cada ente da

Federação.

http://seplag.niteroi.rj.gov.br/site/legislacoes.jsf
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3.1.5 Documentos 

  

 A seção Documentos apresenta uma relação de documentos e seus links, 

para que o usuário possa acessá-los, são eles:  

 

Quadro 2: Documentos disponíveis no Site da SEPLAG 

 
FONTE: Documentos. Secretaria de Planejamento, Modernização da Gestão e do Controle. 
Disponível em: <http://seplag.niteroi.rj.gov.br/site/legislacoes.jsf>. Acesso em: 18 dez 2017. 

 

 É importante registrar que foi impossível acessar qualquer tipo de documento 

disponibilizado nesta seção, pois eles não abriam. 

 

 

 

 

 

PLOA 2018 em votação na câmara municipal

Código de ética do agente publico

Plano de 100 dias

Apresentação PLDO 2018

Programa de metas

Balanço Final 100 Dias

Formulário E-cidade

PPA 2018 2021 CONSOLIDADO

Almanaque de ética do agente publico

Matéria "Capitalista também é cidadão"- Revista Exame

Lei Orgânica do município

PRÉVIA ANEXO_METAS E PRIORIDADES_2018_portal

O Acesso a Informação no Município de Niterói

Formulários de atividades do Decreto N° 12.071/2015 quanto à concessão de

ajuda de custo

http://seplag.niteroi.rj.gov.br/site/legislacoes.jsf
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3.1.6 Portal da Transparência 

 

 O Portal de Transparência de Niterói5 apresenta em sua página principal 

seções como: Sobre o portal, Estrutura Organizacional da Prefeitura, Licitações e 

Contratos, Convênios com o Governo Federal, SIC -  Serviço de Informação ao 

Cidadão, Colab.re, Ouvidoria Diárias e Passagens, Diário Oficial, Legislações, 

Conselho Municipal da Transparência e Controle Social. Há informações também 

sobre Despesas, Receitas, Planejamento e Orçamento, Relatório de Prestação de 

Contas e Outras Informações. Assim, pode-se observar abaixo: 

 Segundo Ortiz e Moça (2016) o Portal da Transparência de Niterói é um dos 

módulos do sistema de gestão integrada ao e-Cidade. 

 

Figura 8: Portal da Transparência 

FONTE: Portal da Transparência. Disponível em: <http://portais.niteroi.rj.gov.br/portal-da-
transparencia/main>. Acesso em: 15 out 2017. 
 

 A seção que se destina a “Outras informações” é alimenta com mais outras 

sete seções que são denominadas, como: Arquivo de 2010-2013, Folha 

                                                
5
 Portal da Transparência. Disponível em: <http://portais.niteroi.rj.gov.br/portal-da-transparencia/main>. 

Acesso em: 15 out 2017. 
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Administração Direta, Folha Administração Indireta, Orçamentos, Portarias, 

Prestação e Relação de Taxistas e Transporte Escolar Licenciados. 

  

Figura 9: Outras Informações – Portal da Transparência 

FONTE: Portal da Transparência. Disponível em: <http://portais.niteroi.rj.gov.br/portal-da-
transparencia/main/outras_informacoes>. Acesso em: 15 out 2017. 

 
 É importante observar a seção categorizada como “Arquivo de 2010-2013”, 

podemos encontrar informações como: Aditivo, Anulação de Empenho Diária, 

Anulação de Liquidação Diária, Contratos, Convênios, Demonstrativo de Receita 

Diária, Dispensas Inexigibilidades, Empenhos Diário, Liquidação Diária, Pagamento 

Diário e Repasses Financeiros. É o que demonstra a figura 3. 

 

Figura 10: Arquivo de 2010-2013 – Portal da Transparência 

 
FONTE: Portal da Transparência. Disponível em: <http://portais.niteroi.rj.gov.br/portal-da-
transparencia/main/outras_informacoes>. Acesso em: 15 out 2017. 

 
 As categorias dispostas no link “Arquivos 2010-2013”, organizadas conforme 

a figura acima apresentam informações que variam desde o ano de 2010 até o ano 
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de 2015. Este fato pode ser observado a partir da análise da figura 11 até a figura 

18. 

 

Figura 11: Aditivo – Arquivo de 2010-2013 

 
FONTE: Portal da Transparência. Disponível em: <http://portais.niteroi.rj.gov.br/portal-da-
transparencia/main/outras_informacoes>. Acesso em: 15 out 2017. 

 
 Na seção “Aditivo” pode-se verificar que estão disponíveis informações para 

além do ano de 2013, neste caso é possível acessar, também, o ano de 2104. 

 
Figura 12: Anulação de Empenho Diária – Arquivo de 2010-2013 

 
FONTE: Portal da Transparência. Disponível em: <http://portais.niteroi.rj.gov.br/portal-da-
transparencia/main/outras_informacoes>. Acesso em: 15 out 2017. 
 

Na seção “Anulação de Empenho Diária” pode-se verificar que estão 

disponíveis informações, somente, a partir do ano de 2011. 
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Figura 13: Anulação de Liquidação Diária – Arquivo de 2010-2013 

FONTE: Portal da Transparência. Disponível em: <http://portais.niteroi.rj.gov.br/portal-da-
transparencia/main/outras_informacoes>. Acesso em: 15 out 2017. 

 

Assim como, na seção “Anulação de Empenho Diária”, a seção “Anulação de 

Liquidação Diária” apresenta informações, somente, a partir do ano de 2011. 

 

Figura 14: Contratos – Arquivo de 2010-2013 

Fonte: Portal da Transparência. Disponível em: <http://portais.niteroi.rj.gov.br/portal-da-
transparencia/main/outras_informacoes>. Acesso em: 15 out 2017. 

Na seção “Contratos” pode-se verificar que estão disponíveis informações 

para além do ano de 2013, neste caso é possível acessar, também, os anos de 2104 

e 2015. 

 

Figura 15: Convênios – Arquivo de 2010-2013 

FONTE: Portal da Transparência. Disponível em: <http://portais.niteroi.rj.gov.br/portal-da-
transparencia/main/outras_informacoes>. Acesso em: 15 out 2017. 
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Da mesma forma que ocorre na seção “Aditivo”, a seção “Convênios” 

apresenta o mesmo de quadro de informações disponibilizadas, ou seja, as 

informações vão até o ano de 2014.  

 

Figura 16: Demonstrativo de Receita Diária – Arquivo de 2010-2013 

FONTE: Portal da Transparência. Disponível em: <http://portais.niteroi.rj.gov.br/portal-da-
transparencia/main/outras_informacoes>. Acesso em: 15 out 2017. 

 

Figura 17: Empenhos Diários – Arquivo de 2010-2013 

FONTE: Portal da Transparência. Disponível em: <http://portais.niteroi.rj.gov.br/portal-da-
transparencia/main/outras_informacoes>. Acesso em: 15 out 2017. 

 

 Na figura 17, podemos observar que não foi disponibilizado o ano de 2010, 

conforme divulgado no site. 
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Figura 18: Liquidação Diária – Arquivo de 2010-2013 

FONTE: Portal da Transparência. Disponível em: <http://portais.niteroi.rj.gov.br/portal-da-
transparencia/main/outras_informacoes>. Acesso em: 15 out 2017. 

 
 Na figura 18, assim como nos outros casos mencionados acima, não há 

informações disponíveis para o ano de 2010 e ano de 2014. 

 Em respeito ao que foi divulgado para disponibilização, ou seja, informações 

entre os anos de 2010 até 2013, somente as seções de Demonstrativo de receita 

diária, Dispensa inexigibilidade e repasses financeiros o fizeram. 

 Neste caso, é possível inferir que o título dado à seção não corresponde de 

fato com as informações disponibilizadas no site. Embora o título tenha como linha 

temporal os anos de 2010 a 2013, podem-se encontrar informações dos anos 2014 

e 2015. Esta situação prejudica a busca de informações por parte do cidadão, por 

fazer este entender que nesta seção só terão informações respectivas aos anos 

acima citados. 

 Outro campo importante a ser considerado é o Conselho Municipal de 

Transparência e Controle Social, criado pela Lei Municipal nº. 3.188, de 21 de 

dezembro de 2015, que segundo informações retiradas no site6: 

[...] o Conselho Municipal de Transparência e Controle Social, é um 
órgão colegiado, permanente e autônomo, de caráter consultivo, 
propositivo, avaliador e fiscalizador da Politica Municipal de 
Transparência e Controle Social. O Conselho é composto por 5 
(cinco) representantes do poder Executivo Municipal, 1 (um) 
representante do Poder Legislativo do Município de Niterói e eleitos 5 
(cinco) representantes da Sociedade Civil. (PORTAL DA 
TRANSPARÊNCIA, 2017). 
 

 Nesta seção pode-se ter acesso à composição do Conselho, Legislação e as 

Atas de reuniões. É interessante notar, que no ano de 2016 foram realizadas três 

                                                
6
CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL. Portal da Transparência. 

Disponível em: <http://portais.niteroi.rj.gov.br/portal-da-transparencia/main>. Acesso em 15 out 2017. 
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reuniões, enquanto que no ano de 2017, até a presente data, ocorreu, somente, uma 

reunião.  

 

Figura 19: Conselho Municipal de Transparência e Controle Social 

 
FONTE: Portal da Transparência. Disponível em: <http://portais.niteroi.rj.gov.br/portal-da-
transparencia/main/outras_informacoes>. Acesso em: 15 out 2017. 

 

 No entanto, torna-se significativo verificar a pauta e os encaminhamentos da 

Reunião do Conselho Municipal de Transparência e Controle Social, ocorrida em 

março, do corrente ano. 

3 - Pauta: 

I – Eleição da Diretoria Executiva do Conselho Municipal de Transparência e 

Controle Social (CMTCS); II – Eleição do Presidente da Comissão Temporária de 

Indicadores; III – Reunião com o Prefeito; IV – Apresentação de PowerPoint da 

Comissão Temporária de Monitoramento de Indicadores do Plano Niterói que 

Queremos e Cidades Sustentáveis; V – Aprovação da ata da 3º Reunião do CMTCS. 

5 - Encaminhamentos: I – Definição de agendamento de reunião entre o Presidente 

eleito do CMTCS e do Secretário Executivo, para alinhamento da atuação do 

CMTCS; II – Solicitação formal de audiência com o Prefeito Rodrigo Neves para 

discussão do Plano de Metas; III – Aprovação integral e assinatura da ata da 
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Terceira Reunião do CMTCS (CONSELHO MUNICIPAL DA TRANSPARÊNCIA E 

CONTROLE SOCIAL, 2017). 

 Até o presente momento não foi localizado nenhuma informação, nesta 

seção, que é destinada ao Conselho, ao que se refere à agenda, conforme 

encaminhamento da reunião de 06 de março de 2017. 

 Ao realizar a busca na internet sobre transparência e lei de acesso em Niterói 

foram localizados dois endereços eletrônicos distintos: o primeiro link é o 

<http://portais.niteroi.rj.gov.br/portal-da-transparencia/main>, na qual se obteve 

informações que serviram se subsídio para este trabalho; no entanto, o segundo link 

<transparência.niteroi.rj.gov.br> encontrava-se sem acesso, conforme nos mostra a 

figura 16. 

 

Figura 20: Site da Transparência em Niterói 

 
FONTE: Portal da Transparência. Disponível em: <http://transparencia.niteroi.rj.gov.br/>. Acesso em: 
16 out 2017. 

 
 
3.1.7 Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão: e-sic 

 

 O objetivo do e-sic: acesso à informação é oferecer ao cidadão  diversas 

funções que, através do sistema, você pode registrar pedidos de acesso à 

informação, interpor recursos, entre outras ações. 

 Para poder ter acesso a estas funções que são disponíveis nesta seção se 

faz necessário que o usuário faça um cadastramento, respondendo um questionário 

com informações de caráter pessoal.  

http://portais.niteroi.rj.gov.br/portal-da-transparencia/main
http://transparencia.niteroi.rj.gov.br/
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 É interessante observar que no campo profissão, há disponível, opções que 

não são consideradas informações, como por exemplo: membro de um partido 

político, empregado do setor privado e Representante de sindicato. Este fato pode 

ser observado na figura 21. 

 

Figura 21: Tela do cadastramento do e-sic 

 
FONTE: Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão: e-sic. Disponível em: 
<https://esic.niteroi.rj.gov.br/sistema/Pessoa/CadastrarPessoa.aspx>. Acesso em: 23 out 2017. 

 

 Este fato pode ocultar informações necessárias quanto ao perfil do usuário, 

caso ele não se enquadre nas opções acima apresentadas. O que acaba por 

interferir uma análise mais profunda, sobre, como por exemplo,  “quem é o usuário 

do Sistema de acesso à informação” ou “qual a profissão que mais solicita 

informações”. Se este usuário for médico e estiver solicitando informações quanto à 

rede pública de hospitais no município, vai ser impossível este médico aparecer nas 

estatísticas.  

 

3.2 Casos de solicitação de informação em Niterói 

 

 No dia 11 de maio de 2017, o Vereador Bruno Lessa denunciou a Prefeitura 

de Niterói em não disponibilizar informações quando solicitadas pelo Executivo. No 

caso do parlamentar, foram enviados à Prefeitura, desde 2013, 83 requerimentos e 

que até hoje não obtiveram respostas. 
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"A omissão da Prefeitura de Niterói em não responder os 
requerimentos, além de criminosa, é uma clara demonstração da 
falta de transparência com que essa gestão vem atuando nos últimos 
anos. A quantidade de requerimentos não respondidos é um 
absurdo. Infelizmente, estamos diante de uma prefeitura que parece 
ter muitas coisas para esconder” (LESSA, 2017). 

 

 Com o intuito de verificar e comparar as diferentes formas de solicitar 

informações à Prefeitura e suas secretarias, pelo Legislativo a inicitiva foi feita pela 

Vereadora Talíria Petrone foi solicitado por meio de ofício e, também pelo a-sic 

informações quanto aos “parâmetros, projetos e ações voltadas para a 

implementação da LAI (Lei Federal nº 12.527/2011) e a Lei da Transparência (Lei 

Federal nº 131/2009). Neste contexto, aproveito o ensejo para solicitar, também, 

informações quanto às funções desta Secretaria e do Arquivo Municipal neste 

processo de implementação das leis supra” (PETRONE, 2017). 

 Ao solicitar a informação pelo e-sic, foi utilizado à mesma redação contida no 

ofício expedido pela Vereadora. Além disso, com o objetivo de analisar o tempo de 

resposta das duas solicitações, ofício e e-sic, ambas foram realizadas no mesmo 

dia. 

 Abaixo, na figura 22, pode-se verificar o registro da solicitação feito no e-sic. 

 

 Figura 22: Registro de solicitação de informação no e-sic 

 

FONTE: Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão: e-sic. Disponível em: 
<https://esic.niteroi.rj.gov.br/sistema/Pedido/DetalhePedido.aspx?id=j9wCrOqrksI=>. Acesso em: 23 
out 2017. 

 

 No que se refere ao tempo de reposta, ambas as solicitações foram 

realizadas no dia 20 de outubro do corrente ano.  
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 O e-sic enviou a resposta da demanda no dia 13 de novembro, logo a 

resposta levou 24 dias para ser enviada ao solicitante. Em relação a esta situação, 

pode-se verificar que embora tenha tido a resposta, a mesma foi enviada 4 dias 

depois do tempo previsto conforme preconiza o art. 11 da Lei de Aceso à 

Informação.  

 
Art. 11.  O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o 
acesso imediato à informação disponível.  
§ 1o  Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma 
disposta no caput, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, 
em prazo não superior a 20 (vinte) dias:  
I - comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar 
a reprodução ou obter a certidão;  
II - indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, 
do acesso pretendido; ou  
III - comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu 
conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, 
remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o 
interessado da remessa de seu pedido de informação (BRASIL, 
2012). 

 

 

 Embora tenha violado o art. 11, a resposta é enviada no prazo prorrogável por 

10 dias, no entanto, a mensagem enviada com a resposta não apresenta nenhuma 

justificativa sobre o atraso da solicitação o que pode ser verificado que o §2º do art. 

11 LAI, também não é cumprido: “§ 2o  O prazo referido no § 1o poderá ser 

prorrogado por mais 10 (dez) dias, mediante justificativa expressa, da qual será 

cientificado o requerente” (BRASIL, 2011). 

 Até o fechamento deste trabalho, neste caso considera-se a data de 

01/12/2017, são 42 dias de espera da resposta da solicitação, não havia nenhuma 

resposta da SEPLAG ao ofício enviado pela Vereadora, ou seja, 42 dias de espera 

da resposta da solicitação enviada por ofício, descumprindo o art. 11 e os §1º e §2º. 

 Solicitação feita, tanto no e-sic quanto por memorando consistia na seguinte 

redação: “Solicito os parâmetros, projetos e ações voltadas para a implementação 

da LAI (Lei Federal nº 12.527/2011) e a Lei da Transparência (Lei Federal nº 

131/2009). Neste contexto, aproveito o ensejo para solicitar, também, informações 

quanto às funções desta Secretaria e do Arquivo Municipal neste processo de 

implementação das leis supra”. 

A reposta a demanda referida acima consiste no envio do artigo “Fatores e 

condições da Transparência Pública em contexto local: o caso do Projeto de Niterói 
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Transparente7”, produzido por Marília Sorrini Perez Ortiz e Fabrício Fernandes Moça 

para o IX Congresso CONSAD de Gestão Pública, evento ocorrido entre os dias 8,9 

e 10 de junho de 2016 em Brasília. 

Em relação ao pedido de informação sobre as funções do Arquivo Municipal 

no processo de implementação do acesso à informação na cidade de Niterói não se 

obteve resposta. Portanto, a resposta dada a solicitação não estava completa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
7
 Disponível em: <http://consad.org.br/wp-content/uploads/2016/06/Painel-34-02.pdf> Acesso em: 01 

dez 2017. 

http://consad.org.br/wp-content/uploads/2016/06/Painel-34-02.pdf
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O Acesso à Informação é um direito previsto na Constituição da República de 

1988 e em outros instrumentos legais que reafirmam este direito, como por exemplo, 

a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948. 

Com o intuito de garantir o acesso do cidadão à informação, no Brasil,  foram 

criados diversos dispositivos legais que tem por objetivo regulamentar conceitos e 

regras para que o direito ao acesso à informação fosse garantido. No quadro abaixo 

se pode observar tais regulamentações. 

As leis que garantem a transparência da informação se tornaram importantes 

mecanismos do MPF e da Polícia Federal no combate à corrupção e à lavagem de 

dinheiro. Para isso, foram criadas ações e programas que fiscalização a 

disponibilização da informação conforme as leis supracitadas. 

Uma destas ações é o incentivo e avaliação da implementação da LAI nos 

estados e nos munícipios brasileiros. Tal avaliação é feita a partir de aplicação do 

questionário elaborado pela ENCCLA. 

O questionário da ENCCLA tem como requisitos para avaliação da 

Transparência Ativa verificar se o ente possui informações sobre transparência na 

internet e se o site contém ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o 

acesso à informação, conforme preconiza a Lei 12.527/11 e a Lei Complementar 

101/00  

 O e-SIC é uma ferramenta que “permite que qualquer pessoa, física ou 

jurídica, encaminhe pedidos de acesso à informação, acompanhe o prazo e receba a 

resposta da solicitação realizada para órgãos e entidades do Executivo Federal” (e-

SIC – SISTEMA ELETRÔNICO DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO DO CIDADÃO, 

201?). 

 Neste contexto, Niterói, ao ser avaliada, de acordo com estes parâmetros, 

atinge a nota máxima e no ranking do MPF divide o 1º lugar com outras cidades. 

 Em relação ao acesso à informação ne cidade pelo e-SIC pode-se verificar, 

como exposto anteriormente, que a solicitação feita foi respondida. Embora, a 

resposta não tenha cumprido o art. 11 e os §1º e §2º da LAI. Somado a isso, a 

solicitação foi respondida parcialmente, ou seja, no que se refere a implementação 

da Lei de Acesso na cidade foi anexado um artigo “Fatores e condições da 

Transparência Pública em contexto local: o caso do Projeto de Niterói 



52 
 

Transparente8” que tem por objetivo explicar como ocorreu a mesma, no entanto, 

não foi respondido sobre o papel do Arquivo municipal neste processo. 

 Embora se saiba, que a cidade de Niterói não tenha Arquivo Municipal, tal 

pergunta foi fita como forma de questionar a prefeitura e a Secretaria no que tange a 

administração de documentos públicos , como prevê a Lei nº 8.159,  

 Em contrapartida, pode-se aferir que, a solicitação feita pela Vereadora Talíria 

Petrone à SEPLAG, por meio de um ofício, até o momento de fechar esta pesquisa 

não havia tido resposta. 

 O e-SIC é um dos serviços que são avaliados pelo MPF, este coordena o 

Portal de Combate à Corrupção e que verifica a implementação da LAI. Para 

executar tal função aplica-se um questionário produzido pela ENCCLA. 

 Diante do cenário sobre as diferentes formas em que o Executivo 

disponibiliza, ou não, as suas informações. Torna-se nítido que o e-SIC é um canal 

que serve de instrumento para que a Prefeitura ostente o primeiro lugar no Ranking 

Nacional da Transparência, isto é, o Executivo alimenta e estrutura o e-SIC para que 

as demandas solicitadas neste canal sejam respondidas conforme preconiza a Lei, 

para que as estatísticas sejam favoráveis à Prefeitura para que quando ocorra novas 

aferições a cidade continue mantendo o primeiro lugar no Ranking. 

 Este contexto é muito favorável no âmbito político, pois coloca a Prefeitura em 

uma conjuntura de democracia da disponibilização da informação o que pode vir a 

ser considerado como plataforma eleitoral. 

 No entanto, como não são visibilizados e nem fiscalizados, as respostas dos 

canais de comunicação entre o Legislativo e Executivo às demandas solicitadas pelo 

Legislativo não cumprem os requisitos legais previstos pela LAI.  

 É importante lembrar que o papel do Legislativo além de elaborar e propor 

projetos de leis é, também, fiscalizar o Executivo. Quando tais solicitações não são 

atendidas, o trabalho do vereador fica prejudicado no que tange à fiscalização e à 

elaboração de proposituras para a melhoria de serviços públicos prestados à 

sociedade. 

 Para tanto, o que vemos na cidade de Niterói é o não cumprimento da LAI, 

quando esta não solicitada por meios e serviços eletrônicos, visto que este canal 

não é fiscalizado. No entanto, o e-SIC é uma ferramenta controlada e mantida com 

                                                
8
 Disponível em: <http://consad.org.br/wp-content/uploads/2016/06/Painel-34-02.pdf> Acesso em: 01 

dez 2017. 

http://consad.org.br/wp-content/uploads/2016/06/Painel-34-02.pdf
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finalidade publicitária bem como para garantir que a cidade fique bem posicionada 

no Ranking. 
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