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RESUMO 

 

Essa pesquisa trata do tema de acesso à informação no município de São Gonçalo. 
Tem como objetivo analisar os sites institucionais da Prefeitura e Câmara Municipal 
do município de São Gonçalo, tendo como base a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 
12.527/2011). Foi realizado um levantamento dos requisitos determinados pela LAI, 
tendo como base as pesquisas de Santos (2017) e Garcia (2017), que investigam 
questões sobre a identificação dos requisitos de acesso à informação, transparência 
administrativa e gestão de documentos em municípios da Região Metropolitana do 
Rio de Janeiro. O acesso à informação é um direito constitucional e foi regulamentado 
pela LAI e os municípios brasileiros devem seguir as recomendações para tornar 
possível o acesso à informação pelo cidadão. Para que os sites institucionais e seus 
Portais da Transparência atendam à população é preciso que o município tenha 
instrumentos que os oriente, como instrumentos de gestão e políticas públicas 
arquivísticas. Teve como metodologia, buscas nos sites da Prefeitura e Câmara do 
município, verificando a existência de Portal da Transparência; serviços de 
atendimento à população; a existência de regulamentação da Lei de Acesso à 
Informação e legislação referente aos arquivos, documentos e patrimônio arquivístico; 
instrumentos de gestão de documentos e a existência de um Arquivo Geral. A partir 
desta análise, concluiu-se que o município de São Gonçalo não atende às 
recomendações da LAI e somente com a criação de políticas arquivísticas e de um 
Arquivo Público Municipal, poderá existir base para que o acesso à informação seja 
efetivo e eficiente. 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Arquivos Municipais; Câmara Municipal de São Gonçalo; Lei de 
Acesso à Informação; Portal da Transparência; Prefeitura Municipal de São Gonçalo. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this work is to show how the access to information works in São 
Gonçalo through the analysis of the city hall’s web site based on law number 
12.527/2011. A survey about the access to information law requirement, based on 
Santos (2017) and Garcia (2017) researches, which investigates questions about the 
identification of the access to information’s requirements, public transparency and 
records management in the Rio de Janeiro’s metropolitan area, was carried out. The 
access to information is a constitutional right regulated by the Brazilian Access to 
Information’s Law and all the counties must act according to the legislation so people 
can actually access the public information. In order for institutional websites and their 
Transparency Portals to serve the population, the municipality must have instruments 
that guide them, such as management instruments and archival public policies. This 
monograph’s methodology was based on researches in the city hall’s website verifying 
the existence of a Transparency Portal; population assistance services; the existence 
of regulation of the Access to Information Law and legislation regarding archives, 
documents and archival heritage; document management tools and the existence of a 
Central Archive. Finally, São Gonçalo county did not meet the requirements of the 
Access to Information Law and only with the creation of archival policies and a 
Municipal Public Archive will there be a basis for access to information to be effective 
and efficient. 

 

KEYWORDS: Municipal archives; São Gonçalo City Council; Access to Information 
Law; Transparency Portal; City Hall of São Gonçalo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa, intitulada “Acesso à Informação no Município de São Gonçalo: 

análise dos sites da Prefeitura e Câmara Municipal de São Gonçalo” foi realizada a 

partir do problema que identificamos no fato do município de São Gonçalo não possuir 

um Arquivo Público Municipal, de forma que seu patrimônio arquivístico possa estar 

preservado e acessível aos munícipes. 

 O trabalho tem por objetivo geral analisar os sites da Prefeitura e da 

Câmara Municipal de São Gonçalo e verificar se atendem aos requisitos previstos na 

Lei de Acesso à Informação.  

 Neste sentido, estabelecemos os seguintes objetivos específicos: 

apresentar um breve histórico do município São Gonçalo, destacando as duas 

principais instituições públicas, Prefeitura e Câmara Municipal. Além disso, nos 

propomos a examinar a Lei de Acesso à Informação e por último os sites institucionais 

da Prefeitura e da Câmara Municipal.  

O trabalho foi baseado nas análises elaboradas por Garcia (2017) e Santos 

(2017) e fazem parte projeto de pesquisa intitulado Gestão de documentos, arquivos 

e acesso à informação: identificação dos requisitos da transparência administrativa 

nos municípios da Grande Rio, aprovado pela FAPERJ no âmbito do Programa Jovem 

Cientista do Nosso Estado – 2015, sob coordenação da Profa. Dra. Ana Célia 

Rodrigues, integrada na produção científica do Grupo de Pesquisa “Gênese 

Documental Arquivística” - UFF/CNPq e dará ênfase no município de São Gonçalo.  

A ideia geral que compunha este trabalho, além da análise dos sites 

institucionais do município, seria feita solicitação via e-SIC / ouvidoria, visita aos SICs 

e entrevistas com gestores e vereadores do município, de forma que tivéssemos um 

quadro detalhado da situação de acesso à informação em São Gonçalo. Porém, fomos 

acometidos por uma pandemia, causada pelo Coronavírus, que mudou a vida de todo 

o mundo. Levando em conta este acontecimento e o resultado das pesquisas dos 

trabalhos em que me baseei, decidimos realizar apenas a análise dos sites 

institucionais do município, que pôde ser feita com recursos acessíveis de forma 

remota, e não presencial, como era nossa pretensão inicial.  

A investigação analisou se os sites institucionais seguem aos requisitos 

previstos na LAI, tanto em transparência ativa, o acesso à informação que se encontra 
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publicada, quanto em transparência passiva, os pedidos de acesso pela população 

nas instituições. 

O direito de acesso à informação está previsto muito antes da regulamentação 

da LAI, que ocorreu em 2011, pois desde da Constituição Federal de 1988, o cidadão 

possui o direito de obter informações públicas, conforme previsto no inciso XXXIII do 

artigo 5º:  

 

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) 

 

No entanto, para que o aceso à informação seja efetivo, cabe também aos 

municípios dar suporte para que a população exerça seu direito de acesso, e por isso 

o estudo de como os municípios estão ou não implementando a LAI é tão importante 

para que avaliemos como o cidadão está recebendo informações que assegurem seus 

direitos e benefícios.  

A metodologia utilizada foi feita por meio de buscas nos sites institucionais da 

Prefeitura e Câmara de São Gonçalo, verificando a existência de Portal da 

Transparência, Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) e Sistema eletrônico de 

Informação ao Cidadão (e-SIC), bem como se o município possui regulamentação da 

Lei de Acesso à Informação, legislação que disponha sobre os arquivos, documentos 

e patrimônio arquivístico, instrumentos de gestão de documentos e também se cada 

uma dessas instituições possuem um Arquivo Geral. 

O trabalho está estruturado em três seções. A primeira sobre o município de 

São Gonçalo, na qual são apresentadas, de forma breve e sucinta, disposições legais 

e administrativas, que, no decorrer do contexto histórico, possibilitam ou não a maior 

ou menor autonomia do município, um breve histórico do município de São Gonçalo e 

seus órgãos representantes do executivo e legislativo municipal. A segunda seção 

procurou destacar a importância da Lei de Acesso à Informação, cidadania e os 

arquivos e a terceira seção se refere à análise dos sites institucionais do município 

usando como base as pesquisas de Santos (2017) e Garcia (2017) para compor a 

análise.  
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Foi utilizada como fundamentação teórica em todo o trabalho, dentre outros, os 

autores: Oliveira e Bernardes (1994), Rodrigues (2013 e 2017); Rios, Cuevas-Cerveró 

e Linhares (2017); Santos (2017); Garcia (2017); Andreazza e Macedo Júnior (2015); 

Merlo e Konrad (2015); Martins e Presser (2015); Morigi e Veiga (2007); José Carlos 

Vaz (1994); e Rafael Machado et al (2015). 

 

 

2 O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO 

 

Esta seção tem por objetivo expor algumas Constituições brasileiras e suas 

relações com a caracterização dos municípios. Apresenta o Município de São Gonçalo 

e suas origens históricas, bem como seu desenvolvimento econômico e emancipação. 

Em seguida, descreve as funções da Prefeitura e Câmara Municipal de São Gonçalo 

e o fato o ocorrido em setembro de 2017 – o incêndio no prédio anexo à Prefeitura 

destruindo diversos documentos. 

 

 

2.1 AS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS E OS MUNICÍPIOS 

 

Em 1824, foi outorgada a Constituição Política do Império do Brasil. Esta 

Constituição nos levou a novas diretrizes nos municípios brasileiros. De acordo com 

os artigos 167º, 168º e 169º: 

 

Art. 167. Em todas as Cidades, e Villas ora existentes, e nas mais, que para 
o futuro se crearem haverá Camaras, ás quaes compete o Governo 
economico, e municipal das mesmas Cidades, e Villas.  
Art. 168. As Camaras serão electivas, e compostas do numero de 
Vereadores, que a Lei designar, e o que obtiver maior numero de votos, será 
Presidente.  
Art. 169. O exercicio de suas funcções municipaes, formação das suas 
Posturas policiaes, applicação das suas rendas, e todas as suas particulares, 
e uteis attribuições, serão decretadas por uma Lei regulamentar. (BRASIL, 
1824) 

 

Uma nova Constituição foi estabelecida em 1891 e teve a vigência de 

aproximadamente quarenta anos. Baseada em ideais federalistas, o artigo 68º prevê 

que “Os Estados organizar-se-ão de forma que fique assegurada a autonomia dos 

Municípios em tudo quanto respeite ao seu peculiar interesse” (BRASIL, 1891).  
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Segundo Garcia (2017),  

 

embora previsse a autonomia municipal, a carta magna não definiu no que 

consistiam os assuntos de “peculiar interesse” dos municípios. Dessa forma, 

o campo de atuação autônoma da municipalidade permaneceu vago e 

indefinido, cabendo aos estados essa interpretação. (GARCIA, 2017, 24) 

 

Com o fim da República Velha, Getúlio Vargas assume o poder e durante o 

Governo Provisório (1933-1934), foi criado o Departamento de Municipalidades que 

consistia em um órgão, o qual dava suporte à coordenação das atividades do 

município, entre outras atribuições. De acordo com Leal (1975), era um 

 

[...] órgão estadual, cujo nome variava, mas entre cujas importantes 

atribuições se incluía dar assistência técnica aos municípios, coordenar suas 

atividades em função de planos estaduais, fiscalizar a elaboração e execução 

de seus orçamentos, opinar previamente sobre um grande número de 

medidas administrativas etc. Cabia, enfim, a esse órgão, dependente 

diretamente do interventor, exercer a extensa tutela que a legislação em vigor 

outorgava ao governo estadual sobre a vida administrativa dos municípios. 

(LEAL, 1975, p.51)  

 

Publicada em 1934, a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil 

realçava a autonomia dos municípios, eletividade de prefeitos e vereadores, 

decretação de impostos e organização dos serviços. O artigo 13º da Constituição diz: 
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Art 13 - Os Municípios serão organizados de forma que lhes fique assegurada 
a autonomia em tudo quanto respeite ao seu peculiar interesse; e 
especialmente:  
I - a eletividade do Prefeito e dos Vereadores da Câmara Municipal, podendo 
aquele ser eleito por esta;  
II - a decretação dos seus impostos e taxas, a arrecadação e aplicação das 
suas rendas;  
III - A organização dos serviços de sua competência.  
§ 1º - O Prefeito poderá ser de nomeação do Governo do Estado no Município 
da Capital e nas estâncias hidrominerais.  
§ 2º - Além daqueles de que participam, ex vi dos arts. 8º, § 2º, e 10, parágrafo 
único, e dos que lhes forem transferidos pelo Estado, pertencem aos 
Municípios:  
I - o imposto de licenças;  
II - os impostos predial e territorial urbanos, cobrado o primeiro sob a forma 
de décima ou de cédula de renda;  
III - o imposto sobre diversões públicas;  
IV - o imposto cedular sobre a renda de imóveis rurais;  
V - as taxas sobre serviços municipais.  
§ 3º - É facultado ao Estado a criação de um órgão de assistência técnica à 
Administração municipal e fiscalização das suas finanças.  
§ 4º - Também lhe é permitido intervir nos Municípios a fim de lhes regularizar 
as finanças, quando se verificar impontualidade nos serviços de empréstimos 
garantidos pelos Estados, ou pela falta de pagamento da sua dívida fundada 
por dois anos consecutivos, observadas, naquilo em que forem aplicáveis, as 
normas do art. 12. (BRASIL, 1934)  

 

Esta autonomia e liberdade concedida para os municípios brasileiros não durou 

muito. De acordo com Garcia (2017)  

 

Essa maior autonomia municipal foi novamente retirada durante o Estado 

Novo, instituído pelo golpe de 1937. Nesse período foi cassada a eletividade 

dos Prefeitos, cuja nomeação passou a ser feita pelos Governadores de 

Estado, as Câmaras Municipais foram dissolvidas, e os Prefeitos ficaram 

subordinados às Interventorias Estaduais. Segundo Meirelles (1964), todas 

as atribuições municipais foram concentradas na figura do Prefeito, porém, 

acima dele existia o Conselho Administrativo Estadual, um órgão soberano 

que detinha a função de controlar toda a atividade municipal. (GARCIA, 2017, 

p. 24-25) 

 

 

Após o fim do Estado Novo, com a publicação da nova Constituição brasileira 

de 1946, os municípios voltaram a ter certa autonomia. Os municípios passariam a ter 

renda própria e regredindo o poder dos governos estaduais e federal sob os 

municípios. Segundo a constituição, nos artigos 23º, 24º e 28º:  
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Art 24 - É permitida ao Estado a criação de órgão de assistência técnica aos 
Municípios. 
Art 25 - A organização administrativa e a judiciária do Distrito Federal e dos 
Territórios regular-se-ão por lei federal, observado o disposto no art. 124. 
[...]Art 28 - A autonomia dos Municípios será assegurada: 
I - pela eleição do Prefeito e dos Vereadores; 
II - pela administração própria, no que concerne ao seu peculiar interesse e, 
especialmente, 
a) à decretação e arrecadação dos tributos de sua competência e à aplicação 
das suas rendas; 
b) à organização dos serviços públicos locais. 
§ 1º Poderão ser nomeados pelos governadores dos Territórios os prefeitos 
das respectivas capitais, bem como pelos governadores dos Estados e 
Territórios os prefeitos dos Municípios onde houver estâncias hidrominerais 
naturais, quando beneficiadas pelo Estado ou pela União. § 2º - Serão 
nomeados pelos Governadores dos Estados ou dos Territórios os Prefeitos 
dos Municípios que a lei federal, mediante parecer do Conselho de 
Segurança Nacional, declarar bases ou portos militares de excepcional 
importância para a defesa externa do País. (BRASIL, 1946) 

 

Em outubro de 1977, foi promulgada a lei n° 6.448, que “dispõe sobre a 

organização política e administrativa dos municípios dos territórios federais, e dá 

outras providências”. De acordo com o artigo 16º, que fala sobre a organização política 

do município. 

 

Art 16 - São órgãos do Município, o Legislativo e o Executivo. 
§ 1º - O Órgão Legislativo é exercido pela Câmara Municipal e o Executivo, 

pelo Prefeito. 
§ 2º - Salvo as exceções previstas na Constituição Federal, é vedado a 

qualquer dos órgãos delegar atribuições, e o cidadão investido na função de 

um deles não poderá exercer a de outro. (BRASIL, 1977) 

 

Com a atual Constituição brasileira de 1988, os municípios tiveram sua 

autonomia garantida. O artigo 30º prevê as competências do município:  
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Art. 30. Compete aos Municípios: 

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 

III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar 

suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar 

balancetes nos prazos fixados em lei; 

IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual; 

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou 

permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte 

coletivo, que tem caráter essencial; 

VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, 

programas de educação infantil e de ensino fundamental;  

VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, 

serviços de atendimento à saúde da população; 

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 

planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo 

urbano; 

IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a 

legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. (BRASIL, 1988) 

 

De acordo com Rodrigues (2002, p. 22), o governo municipal é a instância mais 

próxima da população, pois atende às suas demandas. Ele planeja, organiza e 

executa serviços na área de jurisdição do município.  

Segundo Garcia (2017), há uma demanda maior com relação aos municípios; 

 

pois os cidadãos têm uma relação mais forte com o município, que onde as 

pessoas vivem, criam suas famílias, e estabelecem relações com a 

sociedade. Quanto maior a demanda de serviços da administração pública, 

maior serão as estruturas administrativas criadas para atende-las e, em 

consequência, maior e mais complexa será sua produção documental. 

(GARCIA, 2017, p. 82) 

 

Para Garcia (2017): 

 

o poder público municipal foi, historicamente, desenvolvendo estruturas 

administrativas para atender às demandas e intermediar as relações dessa 

sociedade. Quanto maiores se tornam essas estruturas, proporcionalmente 

maior será a produção de documentos dessas administrações, uma vez que 

os documentos espelham as relações da administração com a comunidade. 

[...] No decorrer da história do Brasil, a municipalidade flutuou de acordo com 

as mudanças nos regimes políticos, que diminuíram ou aumentaram a 

autonomia municipal de acordo com seus ideais, embora ela estivesse 

prevista em todas as Constituições. (GARCIA, 2017, p. 27-28) 

 



17 

 

Com isso, corroborando com Garcia (2017), entende-se que no decorrer da 

história/evolução constitucional brasileira, o maior ou menor grau de autonomia dos 

municípios passaram por alterações, conforme o contexto político que o Brasil 

percorreu. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 os municípios 

garantiram um maior grau de autonomia política “[...] sendo está uma prerrogativa 

política conferida pelo direito público, delimitada pelo texto constitucional, que lhe 

permite organizar seu governo e prover sua administração. (GARCIA, 2017, p. 26) 

 

 

2.2 BREVE HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO 

 

O Estado do Rio de Janeiro contém 92 municípios e o município de São 

Gonçalo está localizado na Região Metropolitana do estado, com uma população 

estimada de 1.091.737, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística).1  

De acordo com o site da Prefeitura Municipal de São Gonçalo (PMSG)2, o 

Município foi fundado em 6 de abril de 1579 pelo colonizador Gonçalo Gonçalves. A 

cidade se desenvolveu economicamente em setores de agricultura, portos e ferrovias, 

pesca e também em indústrias. Primitivamente, sua região era habitada por índios 

tamoios, cujas terras foram tomadas pelos portugueses e franceses. A capela de São 

João (Gradim) e a Fazenda da Luz (Itaóca) lembram um passado colonial em São 

Gonçalo, onde predominava um modelo primário exportador em benefício das zonas 

portuárias na cidade do Rio de Janeiro. Em meados do século XVIII, a freguesia de 

Itaipú, que fica às margens das lagoas de Itaipú e Piratininga, completava a expansão 

de São Gonçalo.  

A partir do século XVIII, sua economia se desenvolveu em larga escala. O 

comércio e as atividades agrícolas se desenvolveram na mesma proporção que as 

outras atividades econômicas do município, desde lavouras de açúcar e aguardente 

                                                           

1 Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/rj/sao-goncalo.html>. Acesso em: 30 jun. 

2021 

2 Disponível em: <https://www.saogoncalo.rj.gov.br/?page_id=4804>. Acesso em: 15 out. 2020 



18 

 

a lavouras de mandioca, feijão, milho e arroz. O movimento de barcos em seu litoral 

também favoreceu sua economia. De acordo com o site da Prefeitura3 

 

No período da II Guerra Mundial (1939-1945) São Gonçalo cresce de forma 

meteórica. Suas grandes fazendas vão aos poucos sendo desmembradas em 

sítios, chácaras e terrenos de uso urbano e nos tornamos solo fértil para o 

desenvolvimento. 

No governo de Joaquim de Almeida Lavoura, o município teve sua grande 

arrancada para a urbanização com o calçamento e asfaltamento das 

principais vias que atualmente ligam Niterói à Alcântara. 

Lavoura, como é mais conhecido, governou São Gonçalo por três vezes, a 

saber: de 31/01/1955 à 20/01/1959; de 31/01/1963 à 30/01/1967 e de 

31/01/1973 à 12/08/1975.  

 

O site4 também indica que em torno de trinta engenhos operavam em São 

Gonçalo no ano de 1860. Portos como o de Guaxindiba, Boaçú, Porto Novo, Porto 

Velho e Porto de São Gonçalo tiveram grandes movimentações que hoje dão nome 

aos bairros da cidade. As Fazendas do Engenho Novo e Jacaré (1800), propriedade 

do Barão de São Gonçalo, o Cemitério de Pachecos (1842) e a propriedade do Conde 

Beaurepaire Rohan na Covanca (1820). 

Foi iniciado, então, segundo a fonte5, a produção de café, responsável pelo 

povoamento do planalto fluminense, e São Gonçalo foi o primeiro lugar a se plantar 

café – sem sucesso, pois o solo não era adequado para o grão.  Apesar disso, o cultivo 

do café foi expandindo em direção à Minas Gerais e São Paulo. Por mais que as 

plantações de café não tenham vingado, trouxeram benefícios à cidade, como a 

construção de ferrovias melhorando o transporte de produtos e aumentando o fluxo 

nos portos, conforme afirma o site da Prefeitura de São Gonçalo6. 

 

 

 

 

                                                           

3 Disponível em: <https://www.saogoncalo.rj.gov.br/?page_id=4804>. Acesso em: 15 out. 2020 

4 Disponível em: <https://www.saogoncalo.rj.gov.br/?page_id=4804>. Acesso em: 15 out. 2020 

5 Disponível em: <https://www.saogoncalo.rj.gov.br/?page_id=4804>. Acesso em: 15 out. 2020 

6 Disponível em: <https://www.saogoncalo.rj.gov.br/?page_id=4906>. Acesso em: 15 out. 2020 
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Atualmente temos em nossas terras o funcionamento de importantes fábricas, 

a produção de diferentes produtos agrícolas e muitas empresas de comércio 

e prestação de serviços. A história nos revela quão intensa já era economia 

gonçalense ainda nos tempos de fundação do que viria a ser uma grande 

cidade. […] O município de São Gonçalo, no Estado do Rio de Janeiro, tem 

investido na mudança socioeconômica da região e por isso é hoje uma das 

principais cidades do Estado. 

 

Sua emancipação, segundo o site da PMSG7, foi em 22 de setembro de 1890 

através do Decreto Estadual nº 124. O Decreto nº 1, de 8 de maio de 1892, suprimiu 

o município de São Gonçalo e o reincorporou a Niterói por sete meses, sendo esta 

reincorporação restaurada pelo Decreto nº 34, de 7 de dezembro do mesmo ano. Em 

1922, o Decreto 1.797 concede à São Gonçalo novamente foros de cidade, sendo 

revogada em 1923, fazendo a cidade baixar à categoria de vila. A lei nº 2.335, de 27 

de dezembro de 1929, concede a categoria de cidade a todos das sedes do município. 

Uma nova divisão territorial acontece no Estado do Rio de Janeiro em 1943 fazendo 

com que São Gonçalo perdesse o distrito de Itaipú para Niterói, restando apenas os 

cinco distritos atuais: São Gonçalo (sede); Ipiíba; Monjolo; Neves; e Sete Pontes.8 O 

distrito de São Gonçalo foi emancipado politicamente e desmembrado de Niterói.  

 

 

2.2.1 Prefeitura municipal de São Gonçalo 

De acordo com o site da Prefeitura Municipal de São Gonçalo (PMSG)9, a sede 

se localiza na Rua Feliciano Sodré, nº 100, Centro. Sendo o órgão responsável pelo 

poder Executivo da cidade. As funções exercidas pela Prefeitura para com sua 

população vai de educação, saúde e lazer, ao desenvolvimento urbano, obras, social, 

transporte, cultura, entre outras. O artigo 5º da Lei Orgânica Municipal de São Gonçalo 

destaca que: 

 

 

 

                                                           

7 Disponível em: <https://www.saogoncalo.rj.gov.br/?page_id=4804>. Acesso em: 15 out. 2020 

8 Disponível em: <https://www.saogoncalo.rj.gov.br/?page_id=4804>. Acesso em: 15 out. 2020 

9 Disponível em: <https://www.saogoncalo.rj.gov.br/>. Acesso em: 15 out. 2020 
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Art. 5º No Município de São Gonçalo todos têm o direito de viver com 

dignidade, assegurando-se - a Prefeitura em articulação com o Estado e a 

União - o exercício dos direitos sociais da educação, saúde, trabalho, lazer, 

segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, 

assistência aos desamparados e outros previstos na ordem jurídica. 

 

A Prefeitura de São Gonçalo possui vinte e quatro secretarias e o Gabinete. 

Entre elas, estão as secretarias de: Administração, Compras e Licitações, Esporte e 

Lazer, Habitação, Educação, Saúde e Meio Ambiente10. 

Conforme notícias veiculadas na imprensa – G111, A Tribuna12 e O São 

Gonçalo13 – em 15 de setembro de 2017, ocorreu um incêndio na sede administrativa 

da Prefeitura de São Gonçalo, anexo à Prefeitura (Rua Feliciano Sodré, Centro), por 

volta de dez da noite. O local era usado para armazenar documentos de algumas 

secretarias e subsecretarias municipais da prefeitura. Os documentos atingidos pelo 

fogo foram referentes às secretarias de Compras e Licitações, Desenvolvimento Urbano, 

Meio Ambiente, Planejamento e Segurança Pública, além das subsecretarias de 

Fiscalização e Posturas. 

Em 2 de outubro, a Polícia Civil concluiu a perícia no local e emitiu laudo cujo 

conteúdo não pode ser divulgado. O incêndio gerou um prejuízo de mais de um milhão 

de reais, com aluguel de geradores e imóveis para que os documentos atingidos pelo 

incêndio e os demais fossem guardados. As investigações ocorrem sob sigilo e não 

há responsáveis pelo incêndio, conforme notícia do jornal A TRIBUNA, de 2018 (ver 

no Anexo I) 

Na ocasião, houve a hipótese de incêndio criminoso, mas suas causas ainda 

são misteriosas. De acordo com o jornal local O SÃO GONÇALO (ver no Anexo II), 

em contato com a assessoria de imprensa do órgão e delegacia responsável pelas 

                                                           

10 Disponível em: <https://www.saogoncalo.rj.gov.br/?page_id=59>. Acesso em: 15 out. 2020 

11Disponível em: <https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/incencio-atinge-predios-das-secretarias-

da-prefeitura-de-sao-goncalo.ghtml>. Acesso em: 05 nov. 2020 

Disponível em: <https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/incendio-na-prefeitura-de-sao-goncalo-rj-destruiu-

documentos-de-tres-secretarias.ghtml>. Acesso em: 05 nov. 2020 

12 Disponível em: <https://www.atribunarj.com.br/incendio-na-prefeitura-de-sao-goncalo-continua-sem-

resposta/>. Acesso em: 05 nov. 2020 

13 Disponível em: <https://www.osaogoncalo.com.br/geral/54236/incendio-da-prefeitura-de-sao-goncalo-

continua-sem-conclusao>. 05 nov. 2020 

https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/incendio-na-prefeitura-de-sao-goncalo-rj-destruiu-documentos-de-tres-secretarias.ghtml
https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/incendio-na-prefeitura-de-sao-goncalo-rj-destruiu-documentos-de-tres-secretarias.ghtml
https://www.atribunarj.com.br/incendio-na-prefeitura-de-sao-goncalo-continua-sem-resposta/
https://www.atribunarj.com.br/incendio-na-prefeitura-de-sao-goncalo-continua-sem-resposta/
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investigações (72ª DP – Mutuá), mas foram informados de que não houve atualização 

sobre o caso. 

 

 

2.2.2 Câmara municipal de São Gonçalo 

 

A Câmara Municipal de São Gonçalo (CMSG), como mostra em seu site14, está 

situada no Palácio 22 de setembro, no bairro do Zé Garoto, desde o ano de 2016. É 

integrada por vinte e sete vereadores representantes da população Gonçalense. 

Todas as sessões são públicas (com exceção à algumas ocasiões) e podem ser 

acompanhadas pela “TV Câmara”15 ou pelo site da Câmara16. Segundo o site, “o 

Poder Legislativo é decerto o mais aberto à população 17”. 

Como afirma o site da CMSG18 o plenário Joaquim Lavoura, local onde os 

parlamentares discutem, votam e definem as proposições sobre o conteúdo de novas 

leis, é a instância máxima do Parlamento na Câmara Municipal e nenhuma comissão 

pode funcionar junto ao plenário. Seu funcionamento é toda terça, quarta e quinta, de 

17h às 19h, com exceção ao dia das sessões extraordinárias. É também um local de 

debates, negociação política e articulação de acordos para as votações. Durante as 

reuniões do plenário os vereadores apresentam suas opiniões e debatem assuntos 

de interesse da população. 

“O vereador é membro do Poder Legislativo do município. Nessa condição, ele 

desempenha, como funções típicas, as tarefas de legislar e de exercer o controle 

externo do Poder Executivo, isto é, da Prefeitura”19. Sua função legislativa é elaborar, 

alterar ou revogar leis de interesse para o município e a vida do munícipe. As leis 

                                                           

14 Disponível em: <https://www.cmsg.rj.gov.br/institucional/palacio-22-de-setembro/>.  

Acesso em: 30 jun. 2021. 

15 Disponível em: <http://www.cmsg.rj.gov.br/tv-camara/>. Acesso em: 20 out. 2020 

16 Câmara Municipal de São Gonçalo: <https://www.cmsg.rj.gov.br/>. Acesso em: 20 out. 2020 

17 Disponível em: <https://www.cmsg.rj.gov.br/institucional/como-funciona/#1531009786237-

cd2251c2-3fc9>. Acesso em: 20 out. 2020 

18 Disponível em: <https://www.cmsg.rj.gov.br/institucional/como-funciona/#1531009786257-

1bc3cb5a-84bd>. Acesso em: 20 out. 2020 

19 Disponível em: <https://www.cmsg.rj.gov.br/institucional/como-funciona/#1531010262484-dd690fe2-

6ca7>. Acesso em: 20 out. 2020 
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podem ser de origem da Câmara ou ser o resultado de iniciativa da Prefeitura, ou 

mesmo da população.20 

Como afirma o site da Câmara21, a função do Poder Legislativo, dentre outras, 

é a de fiscalizadora do Poder Executivo e sua burocracia. Diz respeito ao 

acompanhamento e da implementação das decisões tomadas no âmbito do governo 

e da administração. Além da competência administrativa, relacionada ao 

gerenciamento de seu orçamento, tanto patrimonial quanto pessoal e organização de 

seus serviços, como, por exemplo, a composição da Mesa Diretora e a organização e 

o funcionamento de suas Comissões, o órgão exerce também sua função judiciária, 

pois, cabe a ela, processar e julgar o Prefeito por crime de responsabilidade, bem 

como os próprios Vereadores. E, em caso de irregularidades, desvios éticos ou falta 

de decoro parlamentar, julgar o próprio Presidente da Câmara.22  

A Câmara Municipal é respaldada pelo artigo 31º da Constituição Federal de 

1988. 

 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo 
Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do 
Poder Executivo Municipal, na forma da lei. § 1º – O controle externo da 
Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos 
Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos 
Municípios, onde houver. (BRASIL, 1988)  

 

O órgão possui diversos papeis no município além dos relacionados ao 

orçamento municipal. Ela vota projetos, analisa mensagens dos poderes Executivo e 

Judiciário e atendem às demandas da população 23. 

 

  

                                                           

20 Disponível em: <https://www.cmsg.rj.gov.br/institucional/como-funciona/#1531010262484-dd690fe2-

6ca7>. Acesso em: 20 out. 2020 

21 Disponível em: <https://www.cmsg.rj.gov.br/institucional/como-funciona/#1531010262484-dd690fe2-

6ca7>. 20 out. 2020 

22 Disponível em: <https://www.cmsg.rj.gov.br/institucional/como-funciona/#1531010262484-dd690fe2-

6ca7>. Acesso em: 20 out. 2020 

23 Disponível em: <https://www.cmsg.rj.gov.br/institucional/como-funciona/#1531935207360-

17c07db5-2cbd>. Acesso em: 20 out. 2020 
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3 ACESSO Á INFORMAÇÃO, CIDADANIA E OS ARQUIVOS 

 

Essa seção tem como objetivo tratar do acesso à informação a partir da 

Constituição Federal Brasileira de 1988, onde garantiu acesso à informações de 

interesse público e a lei 8.159 de 1991, conhecida como Lei de Arquivos. Estes 

instrumentos serviram de base para criação da Lei de Acesso à Informação, na qual 

regula o acesso à informações públicas e de interesse público, a importância do 

acesso à informação para a sociedade e a relação que os documentos possuem para 

a promoção da cidadania e transparência. 

 

 

3.1 LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, CIDADANIA E TRANSPARÊNCIA 

 

Garantido pela Constituição Federal brasileira promulgada em 1988, o direito 

de acesso à informação no Brasil, por mais que conste a defesa do acesso às 

informações públicas pelo cidadão, não foi priorizado pelo Estado.  A Constituição, em 

seu capítulo I, artigo 5º inciso XXXIII, sobre os direitos e deveres individuais e coletivos 

destaca que: 

 

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) 

 

Segundo Jardim (2012), a Constituição de 1988 garantiu o direito ao acesso à 

informação pela sociedade brasileira. Constituindo um dos pilares da democracia 

contemporânea. É um direito civil, mas também um direito político e social. 

Para Oliveira e Bernardes (1994), com a promulgação da Constituição Federal 

de 1988, 
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A questão dos arquivos ganhou nova abordagem. Os arquivos, que estavam 

até então associados à cultura e quando muito à administração, passaram 

também a ser associados à conquista de direitos civis e ao exercício pleno 

da cidadania. Ou seja, a ênfase deixou de recair exclusivamente sobre a 

responsabilidade dos órgãos públicos pela guarda e conservação para incidir 

sobre o direito do cidadão de acesso aos documentos públicos. (OLIVEIRA; 

BERNARDES, 1994, p. 142) 

 

Com isso, os autores afirmam que o acompanhamento do processo de 

redemocratização e as denúncias de corrupção e descaso do governo pela sociedade, 

foi um fator decisivo para que esta nova abordagem para os arquivos surgisse.  

 

Fator decisivo para isso foi o amplo movimento da sociedade civil que 

acompanhando e alavancando o processo de redemocratização denunciava 

a corrupção e o descaso dos governantes no trato com a coisa pública e 

exigia transparência, ou seja, a mais ampla publicidade, nas ações e decisões 

administrativas. (OLIVEIRA; BERNARDES, 1994, p. 142) 

 

A Constituição Federal estabeleceu base para que a Lei Nacional de Arquivos 

fosse promulgada. A lei nº 8.159, publicada em 08 de janeiro de 1991, “dispõe sobre 

a política nacional de arquivos públicos e privados e da outras providências” (BRASIL, 

1991) 

Com relação à Lei Nacional de Arquivos, Rodrigues (2017) afirma que a lei 

 

possui características notadamente conceituais, fazendo referência à gestão 

e ao acesso aos documentos. Evidencia os princípios federalistas e de 

autonomia que definem os arquivos brasileiros, estabelecendo a rede de 

arquivos existentes nos níveis de governo. (RODRIGUES, 2017, p. 148) 

 

Em seu artigo 1º define que: 

 

Art. 1º - É dever do Poder Público a gestão documental e a proteção especial 

a documentos de arquivos, como instrumento de apoio à administração, à 

cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e 

informação. (BRASIL, 1991) 

 

Oliveira e Bernardes (1994) expõem que, após a promulgação da nova 

Constituição, que redemocratizou da política brasileira, foi criada a Lei n° 8.159. Ela 
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“dispõe sobre a política nacional de arquivos, no que tange à gestão, acesso, 

preservação e eliminação de documentos públicos.” (OLIVEIRA; BERNARDES, 1994, 

p. 143) E afirmam que, por mais que existam legislações que garantem o acesso da 

população à informação, há barreiras que impedem sua eficiência.  

 

Apesar de todas essas garantias legais, ainda que o acesso aos acervos seja 

facultado ao público, estamos longe de assegurar um rápido e eficiente 

acesso às informações. Para fazer valer as leis federais, os municípios 

precisam formular políticas públicas de gestão de seus documentos. 

(OLIVEIRA; BERNARDES, 1994, p. 143) 

 

Em 2004, a Controladoria Geral da União (CGU) fundou o Portal da 

Transparência. Sete anos antes da criação da LAI, o governo já tinha a intenção de 

fiscalizar os gastos públicos e dar acesso a estas informações ao cidadão. 

Segundo Rios, Cuevas-Cerveró e Linhares (2017),  

 

O objetivo, segundo o próprio portal www.cgu.gov.br é: [...] aumentar a 

transparência da gestão pública, permitindo que o cidadão acompanhe como 

o dinheiro público está sendo utilizado e ajude a fiscalizar. O Governo 

brasileiro acredita que a transparência é o melhor antídoto contra corrupção, 

dado que ela é mais um mecanismo indutor de que os gestores públicos ajam 

com responsabilidade e permite que a sociedade, com informações, colabore 

com o controle das ações de seus governantes, no intuito de checar se os 

recursos públicos estão sendo usados como deveriam. (RIOS; CUEVAS-

CERVERÓ; LINHARES, 2017, p. 96) 

 

Os autores afirmam que com a criação do Portal da Transparência, iniciou-se 

a cultura do acesso. Sendo consolidada posteriormente pela LAI. 

 

Esta etapa marca o começo da cultura do acesso, consolidada 

posteriormente pela LAI, em contraposição à cultura do segredo, na qual os 

dados administrativos, orçamentários e de gestão do dinheiro público eram 

omitidos e/ou inacessíveis. (RIOS; CUEVAS-CERVERÓ; LINHARES, 2017, 

p. 96) 

 

A Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) foi fundamentada pela 

Constituição Federal de 1988 e a Lei Nacional de Arquivos (Lei 8.159/1991). A LAI 
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possibilita o direito de acesso à informação pelo cidadão comum e permite que tenham 

mais instrumentos para obter do Estado informações e documentos necessários ao 

exercício dos seus direitos. O objetivo da LAI é assegurar o direito à informação e seu 

acesso. Uma de suas diretrizes é “o fomento ao desenvolvimento da cultura de 

transparência na administração pública” (BRASIL, 2011) 

Para Rodrigues (2013),  

 

Com a vigência da LAI, a demanda social por documentos e informações que 

caracteriza o Estado brasileiro se amplia cada vez mais.  

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 da América Latina, que 

reconhecem o acesso amplo à informação. Todo cidadão passa agora a ter 

direito de solicitar cópia de qualquer informação contida em documentos 

produzidos ou acumulados pelos órgãos públicos. (RODRIGUES, 2013, p.65) 

 

Com ela é possível obter orientação acerca dos procedimentos sobre onde 

encontrará a informação almejada que constam nos registros documentais da 

instituição (BRASIL, 2011)  

O artigo 1º da LAI define que o acesso à informação se dá no âmbito dos três 

poderes e das três esferas governamentais. 

 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir 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. 

Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei: 

I - os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes 

Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do 

Ministério Público; 

II - 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). 

 

E o artigo 45º define que “cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios, em legislação própria, obedecidas as normas gerais estabelecidas” 

(BRASIL, 2011).  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art37%C2%A73ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art37%C2%A73ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art216%C2%A72
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Segundo Marilda Silva (2015), a Lei de Acesso à Informação foi um marco para 

a população como um todo, seja o pesquisador, o cidadão ou o arquivista. Pois, a 

partir dessa lei, será possível reivindicar informações contidas em grande parte da 

documentação que está sob a guarda das instituições e, dessa forma, estabelecer a 

manutenção da democracia e transparência.  

De acordo com Garcia (2017), a publicação da LAI, criou um novo paradigma 

na transparência dos atos da administração pública, embora a previsão legal da 

garantia do direito do cidadão ao acesso à informação pública não seja novidade.  

O artigo 6º da LAI estabelece que: 

 

Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e 

procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a: 

I - gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua 

divulgação; 

II - proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade 

e integridade; e 

III - proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a 

sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de 

acesso. (BRASIL, 2011) 

 

Os autores Andreazza e Macedo Júnior (2015) citam Bobbio (2000), Martins 

Junior (2004) e Testa Junior (2011), ao tratar do direito do povo à transparência do 

Estado referente às informações públicas, caracterizando este direito como 

concernente ao Estado Democrático de Direito. 

“Segundo Norberto Bobbio (2000), não pode haver democracia se o governo 

direto do povo ou controlado pelo povo se mantém escondido.” (BOBBIO, 2000 apud 

ANDREAZZA; MACEDO JÚNIOR, 2015, p. 129) 

Martins Junior (2004) afirma que: 

 

O Estado Democrático de Direito pressupõe transparência; a democratização 

das instituições e dos comportamentos administrativos é pressuposto da 

Administração Pública transparente. A vantagem dessa transparência é que 

ela introduz nas relações entre Administração Pública e administrado um 

novo contorno, no qual cai por terra a falácia, promovida pelo segredo, dos 

benefícios trazidos pela independência do governante (MARTINS JUNIOR 

(2004 apud ANDREAZZA; MACEDO JÚNIOR, 2015, p. 129) 

 

Sobre o direito à informação, Andreazza e Macedo Júnior (2015) apontam que: 
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[...]é a mais expressiva manifestação do direito subjetivo público de acesso 
no ordenamento jurídico brasileiro, como pedra fundamental da transparência 
administrativa em proveito de seus fins e medida de ampliação da atividade 
participativa do cidadão no aspecto do controle popular da Administração 
Pública. 
A concepção do direito à informação remonta a 1927, por ocasião da reunião 
da Sociedade das Nações, quando foram afirmados os conceitos de liberdade 
de informar e liberdade de informação. No entanto, foi em 1948, com a 
Declaração Universal dos Direitos do Homem, que a liberdade de informação 
foi expressa de forma solene e peremptória. (ANDREAZZA; MACEDO 
JÚNIOR, 2015, p. 129) 
 

 

Para Testa Jr (2011, p. 76), 

 

[...] Cada pessoa individualmente considerada tem o direito de informação 
prima face, o qual lhe permite fazer ou deixar de fazer alguma coisa. A 
liberdade de informação trata-se de uma liberdade negativa moldada no 
Iluminismo, de modo que cabe ao Estado não causar embaraços à pessoa 
em sua ação ou em sua abstenção. Como postulado constitucional, para além 
de sua importante existência e validade no sistema das liberdades, ela vai 
adiante da proteção da esfera individual, concretizando, também, a tutela da 
esfera social (TESTA JR, 2011, p. 76 apud ANDREAZZA; MACEDO JÚNIOR, 
2015, p. 130) 

 

A Lei de Acesso à Informação, lei nº 12.527/2011, foi regulamentada pelo 

Decreto nº 7.724 e entrou em vigou em 16 de maio de 2012. Segundo Andreazza e 

Macedo Júnior (2015), a LAI “[...]representou um avanço importante para a 

transparência das ações do poder público, fortalecendo a democracia brasileira e 

imprimindo um marco na relação entre o Estado e os administrados.” (ANDREAZZA; 

MACEDO JÚNIOR, 2015, p. 142) 

Para Heinen (2014), meta da LAI é o tratamento das informações do estado 

que podem ser disponibilizadas ao cidadão. Dessa forma, democratiza a relação entre 

o cidadão e a administração pública resultando na transparência. A disponibilização 

das informações pelo Estado devem se dar de forma ativa e passiva – acesso à 

informação publicada pelo órgão ou por meio de solicitação – publicadas em 

ambientes virtuais e ambientes físicos. 
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 Com relação à classificação de sigilo da informação, Andreazza e Macedo 

Júnior (2015) afirmam que as informações são classificadas como: reservadas, 

confidenciais, secretas e ultrassecretas. 

 

Reservados são os dados cuja revelação não-autorizada possa comprometer 
planos, operações ou objetivos neles previstos ou referidos.  
Informações confidenciais são aquelas que, no interesse do Poder Executivo 
e das partes, devam ser de conhecimento restrito e cuja revelação não-
autorizada possa frustrar seus objetivos ou acarretar dano à segurança da 
sociedade e do Estado. Não serão consideradas informações confidenciais 
as que, por disposições legais, encontrem-se em registros públicos e as que 
se encontrem em fontes de acesso público. 
Por outro lado, ganham status de informações secretas aquelas referentes a 

sistemas, instalações, programas, projetos, planos ou operações de interesse 

da defesa nacional, a assuntos diplomáticos e de inteligência e a planos ou 

detalhes, programas ou instalações estratégicos, cujo conhecimento não-

autorizado possa acarretar dano grave à segurança da sociedade e do 

Estado.  

Gozando do maior grau de sigilo, as informações ultra-secretas são as 

referentes à soberania e à integridade territorial nacionais, a planos e 

operações militares, às relações internacionais do País, a projetos de 

pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico de interesse da defesa 

nacional e a programas econômicos, cujo conhecimento não-autorizado 

possa acarretar dano excepcionalmente grave à segurança da sociedade e 

do Estado. (ANDREAZZA; MACEDO JÚNIOR, 2015, p. 144-145 grifo nosso) 

 

Como afirmam Merlo e Konrad (2015), este direito à informação recai nas 

fracas políticas públicas arquivísticas. Cabe dizer que a possibilidade de acesso aos 

documentos públicos, proporcionada a partir da LAI, é um importante recurso, pois 

contribui para a sociedade brasileira conhecer sua história. As autoras afirmam que:  

 

[...] É oportuno dizer que a possibilidade de acesso aos documentos públicos, 

proporcionada a partir da LAI, é um importante recurso ao pleno exercício do 

direito constitucional de acesso, o qual contribui para a sociedade brasileira 

tomar conhecimento de sua História. (MERLO; KONRAD, 2015, p. 38) 

 

Para as autoras, compete: 
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[...] à administração pública gerir e preservar o patrimônio documental para 

que, no momento em que os cidadãos requisitarem informações de interesse 

pessoal ou coletivo, estas sejam disponibilizadas [...] e [...] busque a 

construção desta relação, estreitando os laços invisíveis entre o documento, 

a História e a memória com a sociedade. (MERLO; KONRAD, 2015, p. 39).  

 

Garcia (2017), com relação ao atendimento dos dispositivos da LAI, afirma que: 

 

O eficiente e eficaz atendimento aos dispositivos da LAI depende da 

formulação e implementação de políticas arquivísticas, que garantam a 

gestão, preservação e o acesso aos documentos públicos. Os Arquivos 

Públicos devem figurar como gestores dessas políticas, propondo a 

publicação de legislação arquivística, quando necessário. (GARCIA, 2017, p. 

82) 

 

Para Jardim (2003), as definições das políticas públicas arquivísticas tem como 

característica: 

 

O conjunto de premissas, decisões e ações produzidas pelo Estado e 

inseridas nas agendas governamentais, em nome do interesse social, que 

contemplam os diversos aspectos (administrativo, legal, científico, cultural, 

tecnológico etc.) relativos à produção, uso e preservação da informação 

arquivística de natureza pública e privada (JARDIM, 2003, p. 38)  

 

Sobre o direito à informação, transparência e democracia, Andreazza e Macedo 

Júnior (2015) indicam que, com a constitucionalização do direito administrativo, o 

acesso à informação pública se torna cada vez mais possível e, assim, a construção 

da democracia. Isto torna o cidadão parte extremamente importante para esta 

construção, pois é a partir da possibilidade do seu acesso às informações e 

fiscalização que a transparência surge.  
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Em tempos de constitucionalização do Direito Administrativo, o valor dado à 

informação representa um investimento no constitucionalismo emancipatório 

e democrático com o mote de consagração de um direito político capaz de 

alçar o cidadão à condição de controlador das atividades da Administração 

Pública. Em sentido contrário ao histórico cultivo do segredo como poder 

oculto do Estado, ganha destaque, então, o princípio constitucional da 

transparência, que erige a publicidade administrativa a uma posição tal, que 

ela deixa de ser um ato discricionário do poder estatal e passa a exigir um 

espaço público com ampla liberdade para o tráfego de ideias e informações. 

Essas transformações na noção de publicidade passam a influenciar as 

formas de atuação da Administração Pública, conferindo certeza a condutas 

do Estado e, portanto, segurança aos administrados. (ANDREAZZA; 

MACEDO JÚNIOR, 2015, p. 122) 

 

Rios, Cuevas-Cerveró e Linhares, (2017) acreditam que o direito de acesso à 

informação é um requisito de maturidade na democracia, sendo o ponto principal para 

o funcionamento do Governo Aberto, por sua vez, possui quatro pilares: transparência, 

accountability, participação e tecnologia/inovação, os quais foram descritos na 

Declaração de Princípios Open Government Partnership (2011). A partir deste 

momento, países como EUA, Brasil, África do Sul, Filipinas, Indonésia, Noruega, 

México e Reino Unido, formaram uma parceria para serem considerados 

reconhecidamente abertos. (RIOS; CUEVAS-CERVERÓ; LINHARES, 2017, p. 94) 

Martins e Presser (2015) afirmam que com a LAI, o Brasil reconhece o acesso à 

informação como um direito fundamental e indispensável para o exercício da 

cidadania. O direito à informação e cidadania são complementares e dizem respeito à 

possibilidade de exercer sua função de cidadão, de acordo com os direitos civis, 

políticos e sociais. “Cidadania e acesso à informação devem avançar lado a lado, pois 

o abandono de um desses direitos implica o enfraquecimento do outro.” (MARTINS; 

PRESSER, 2015, p. 136). 

Para Rios, Cuevas-Cerveró e Linhares (2017), o acesso à informação exerce 

um papel importantíssimo na cidadania. Não só para os pesquisadores e estudantes, 

mas a população como um todo.  

 

A nosso ver, trata-se de um importante exercício de cidadania para essa 

parcela da população, pois mostra que esse portal tem uma função para além 

da que foi pensada originalmente. Não é apenas o estudante, graduado ou 

pesquisador que solicita informações dentro das regras pré-estabelecidas, 

mas também a população com menos estudo formal que está se habituando 

a ter direitos e a reivindicá-los. (RIOS; CUEVAS-CERVERÓ; LINHARES, 

2017, p. 102) 
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Porém, muito ainda precisa ser feito para que a cultura do acesso seja 

naturalizado dentro da sociedade. 

 

[...] Ainda falta muito para que a cultura do acesso se naturalize, não só por 

parte da sociedade como por parte do servidor público. Mas os primeiros 

passos já foram dados na busca da transparência e do exercício da 

cidadania, ainda que embrionária. (RIOS; CUEVAS-CERVERÓ; LINHARES, 

2017, p. 102)  

 

Para Martins e Presser (2015), a informação promove a conscientização política 

e autonomia da população podendo definir suas histórias e propor mudanças sociais. 

O amplo acesso garante conhecimento de informações de diversos interesses, como 

pessoais, políticos e pedagógicos e garantindo direitos e deveres civis, políticos e 

sociais. 

As políticas de acesso vêm se consolidando, considerando os avanços 

legislativos e o uso disseminado da tecnologia da informação e comunicação: a partir 

do “cenário democrático protagonizado pela Sociedade Civil nos quinze países onde 

a legislação já existe [...]” e “[...] graças à presença das Tecnologias da Informação e 

da Comunicação (TIC´s), que possibilitam que o acesso seja prático, rápido e eficaz.” 

(RIOS; CUEVAS-CERVERÓ; LINHARES, 2017, p. 95)  

Além disso, destacam a importância do regime democrático para possibilitar ao 

cidadão o acesso à informação pública: 

 

Podemos afirmar que somente a Democracia pode albergar uma lei que 

possibilite às pessoas o acesso às informações públicas de qualquer 

natureza, salvo, as que forem de segurança nacional. Este ambiente 

possibilita levar à prática o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, editada em 1948, que destaca que “todo ser humano tem direito à 

liberdade de opiniões e de procurar, receber e transmitir informações”. Para 

que possa exercê-lo, no entanto, é necessário que os Estados deem as 

condições de acesso à informação. 

O contexto da Sociedade da Informação com a introdução das TIC’s também 

criou um ambiente favorável à sua efetivação e cumprimento das normas 

legais, transformando-se num canal entre cidadão e Governo. (RIOS; 

CUEVAS-CERVERÓ; LINHARES, 2017, p. 95-96) 
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Sendo assim, a democracia possibilita ao cidadão o acesso às informações 

governamentais, e as TIC’s podem ajudar o cidadão na sua relação com o Governo, 

transformando a forma de busca e acesso, garantido pela Declaração Universal dos 

Direitos Humanos de 1948. 

 

 

3. 2 O ACESSO À INFORMAÇÃO E OS ARQUIVOS 

 

Para Morigi e Veiga (2007, p. 31), na realidade brasileira, há uma cisão entre o 

Estado e a sociedade. E há um grande problema com relação ao acesso às 

informações públicas pelo cidadão, sejam causados por restrições econômicas ou por 

falta de transparência do Estado. Cabe Arquivo mediar o acesso da população a essas 

informações. 

As instituições arquivísticas possuem o papel de guardar a memória coletiva, 

tratá-la e dar oportunidade de acesso à toda a população para que decisões sejam 

tomadas.  

Merlo e Konrad (2015) destacam que a preservação do patrimônio documental 

na relação documento-história-memória é de suma importância para a promoção do 

acesso à informação. E compete ao Estado estabelecer meios de atender a 

população, pois o acesso é direito garantido por lei, segundo a Constituição Federal 

do Brasil.  

Segundo Garcia (2017), para que o atendimento aos dispositivos da LAI seja 

efetivo. 

 

[...]depende da recuperação e acesso aos documentos públicos, uma vez que 

neles são registradas as informações produzidas, recebidas e acumuladas 

pelos órgãos entidades da Administração Pública no exercício de suas 

funções e atividades. (GARCIA, 2017, p. 15) 

 

Merlo e Konrad (2015) afirmam que, de acordo com o artigo 23º da Constituição 

Federal brasileira de 1988,  
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[...] a responsabilidade do Estado, atualmente, no que se refere à importância 

dada a proteção do Patrimônio documental do País, cabendo à administração 

pública proporcionar a preservação deste bem público. (MERLO; KONRAD, 

2015, p. 30).  

 

Assim como a administração pública, a população tem o dever de proteger e 

preservar seu patrimônio cultural e documental a fim de manter a memória da nação. 

 

[...] em se tratando de memória registrada, é importante considerar sua 

preservação para possibilitar o acesso, tendo em vista que o armazenamento 

dos documentos nos arquivos tem, dentre outros, o intuito de preservá-los em 

razão de seu valor histórico que representa para a sociedade. Enfoca-se, aí, 

uma importante relação entre a História e a memória, quase indissolúvel, pois 

o enlace desses elementos, em meio aos seus registros, reforça a ideia de 

que a História e a memória estão ligadas aos documentos, nos mais variados 

tipos de suportes, de onde é possível que a sociedade tenha acesso à História 

e possam recorrer às memórias escritas nas fontes formais e autênticas de 

informações. (MERLO; KONRAD, 2015, p. 35) 

 

O artigo 216º da Constituição indica os bens que constituem o patrimônio 

cultural brasileiro, incluindo também os documentos. 

 

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 

imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência 

à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 

sociedade brasileira, nos quais se incluem: 
I - as formas de expressão; 
II - os modos de criar, fazer e viver; 
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados 

às manifestações artístico-culturais; 
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico (BRASIL, 1988) 

 

Segundo Julio César Bittencourt Francisco (2014), 

 

[...] Os arquivos devem ser entendidos como um espaço estratégico de 

legitimação de narrativas e práticas sociais, que remetem à construção de 

valores e identidades, os arquivos são investidos de significados que são 

conferidos através de embates de interesses. (FRANCISCO, 2014, p. 910-

911) 
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Portanto, de acordo com o autor, é possível observar, nos últimos anos, que as 

políticas arquivísticas democráticas ajudaram na consolidação do conjunto de boas 

práticas referentes a organização e acesso aos arquivos que colaboram na defesa 

dos direitos humanos no Brasil. 

José Carlos Vaz, em artigo publicado em 1994 pela revista Pólis, trata da falta 

de administração e cuidado com os documentos e que isso afeta o acesso, tanto por 

parte da população quanto do público interno, fazendo com que o cidadão não tenha 

acesso aos acervos e não tenha a oportunidade de consolidar sua identidade. 

 

A administração dos documentos públicos geralmente é feita de forma 

mecânica e burocrática. Em muitos municípios, os arquivos municipais são 

como depósitos de papéis velhos e o acesso às informações é difícil não só 

aos cidadãos, mas também aos próprios governantes e funcionários 

municipais. Sequer os documentos de valor histórico recebem cuidados e, 

muitas vezes, perdem-se definitivamente. Mesmo nos municípios que têm 

alguma preocupação com a documentação histórica, o sistema de arquivos 

privilegia o documento como um fim, e não como um meio de acesso a 

informações que permitam o exercício da cidadania e a consolidação da 

identidade cultural da sociedade. (VAZ, 2015, p. 1) 

  

Com relação aos documentos dos municípios, o autor os considera como 

patrimônio público:  

 

Os documentos que a prefeitura produz e guarda em seu poder não são 

simples papéis velhos para se jogar em qualquer canto. São um patrimônio 

público, servem à constituição e exercício da cidadania e à preservação da 

memória do governo e da sociedade local. (VAZ, 2015, p. 1) 

 

Os documentos acumulados pelos municípios são fontes riquíssimas de 

informação. São fontes administrativas e históricas da sociedade. Sem eles, não é 

possível o resgate e a promoção da cidadania no município. 

Com relação à regulamentação de instrumentos de normalização para o 

tratamento dos arquivos municipais, Garcia (2017) aponta a necessidade de se 

regulamentar políticas municipais para que o tratamento documental adequado seja 

aplicado. 
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Dessa forma, no âmbito municipal é necessário regulamentar a Lei de 

Arquivos, instituindo a política municipal de arquivos, criando o arquivo 

público municipal e normatizando a gestão dos documentos municipais, 

possivelmente à partir da criação de um Programa de Gestão de 

Documentos. Além disso, é fundamental a regulamentação da LAI, 

estabelecendo os procedimentos de acesso às informações públicas 

municipais de acordo com a realidade e as especificidades de cada 

município. (GARCIA, 2017, p. 36) 

 

Segundo Garcia (2017, p. 82),  

 

Quanto maior a demanda de serviços da administração pública, maior serão 

as estruturas administrativas criadas para atende-las e, em consequência, 

maior e mais complexa será sua produção documental. (GARCIA 2017, p. 

82), 

 

Com isso, a falta de políticas públicas e normas institucionais com relação ao 

tratamento e o acesso aos documentos municipais agravam esta situação.  

Para Peixoto (2002), sem os arquivos e sua boa gestão, não há como acessar 

documentos cruciais ao desenvolvimento da cidade e muito menos atender à 

administração pública e a população que busca por informações sobre a cidade.  

Santos (2017), em sua pesquisa sobre a identificação dos requisitos da 

transparência administrativa, apresentou um quadro sobre a aplicação tanto da Lei de 

Acesso à Informação quanto da Lei n. 8.159, de 08 de janeiro de 1991, conhecida 

como Lei de Arquivos nos municípios de Itaguaí, Maricá, Mesquita, Nilópolis, São 

Gonçalo, Seropédica e Rio de Janeiro. 
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Figura 2: Quadro geral sobre a aplicação das Lei nº 12.527/2011 e Lei 8.159/1991 

 

Fonte: Santos (2017, p. 55) a partir da tabela do Grupo de Pesquisa “Gênese 

Documental Arquivística” UFF/CNPq 

 

A partir dessa pesquisa, podemos considerar que o município de São Gonçalo 

se encontra em último lugar na classificação dos requisitos, tanto de aplicação da LAI, 

como a aplicação da Lei de Arquivos. 

 

4 ANÁLISE DOS SITES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO  

 

Essa seção visa apresentar a análise dos sites institucionais da Prefeitura 

Municipal de São Gonçalo e da Câmara Municipal de São Gonçalo, tendo como base 

nos trabalhos de Garcia (2017) e Santos (2017). A análise apresentada tem como 

objetivo verificar se os sites institucionais do executivo e legislativo do município estão 

em conformidade com a Lei de Acesso à Informação. Foi feita uma análise de seus 

sites buscando informações sobre o acesso dos cidadãos à informações do município, 

políticas e legislações que mencionem arquivos, documentos e patrimônio 

arquivístico, uso de instrumentos de gestão de documentos e a existência Arquivos 

nestas instituições.  
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4.1 PESQUISAS SOBRE A APLICAÇÃO DA LEI EM SITES DOS MUNICÍPIOS 

FLUMINENSES E DA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO E 

REQUISITOS PARA SUA APLICAÇÃO 

 

A pesquisa, elaborada por Rafael Machado, José Viterbo, Cláudia Cappelli, 

Daniela Trevisan e Cristiano Maciel (2015), apresenta uma análise dos sites 

institucionais dos municípios fluminenses, incluindo o município de São Gonçalo. A 

pesquisa tem como objetivo avaliar os sites no cumprimento da Lei de Acesso à 

Informação e “[...] propor um processo e práticas que definam como uma 

administração municipal deve empreender para que possa cumprir a LAI.” 

((MACHADO et al., 2015, p. 19)  

Para a análise, foi levado em conta os pré-requisitos mínimos que deveriam 

conter nos sites, que são: “[...] (a) institucional, (b) convênios, (c) despesas, (d) 

licitações e contratos, (e) ações e programas e (f) perguntas frequentes. Outras 

informações podem ser incluídas a critério do órgão público.” (MACHADO et al., 2015, 

p. 20)  

Os autores, ao analisarem os municípios fluminenses, incluindo São Gonçalo, 

concluíram que: 

 

No geral, ainda há muitos problemas a serem superados para o cumprimento 

efetivo da LAI, de acordo com as instruções da CGU. 
[...] Dos municípios avaliados, apenas 43% destes possuem atendimento 

online para a transparência passiva. Este é o fator preocupante, uma vez que 

possivelmente o cidadão deverá ir presencialmente na sede do município 

para efetuar a solicitação do pedido de informação. E destes apenas um 

município utiliza o e-SIC, os demais utilizam sistemas próprios, inclusive os 

de ouvidoria. (MACHADO et al., 2015, p. 20-22)  

 

Após a análise dos sites, foi constatado que, embora alguns municípios tenham 

atingido resultados satisfatórios, muito ainda deve ser feito. Tanto com relação à 

facilidade do uso como a aderência de todos os municípios em prol da transparência 

dos dados governamentais.  

Rodrigues (2017), em sua pesquisa sobre os fundamentos teóricos dos 

sistemas de arquivos e das políticas públicas de arquivos municipais, como requisitos 

do acesso à informação e na investigação nos sites dos municípios, afirma que: 
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[...] levantando dados sobre a história dos municípios da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro, a existência de instituições arquivísticas e a 

legislação que dispõe sobre os arquivos, elaborando relatório que contribua 

para o planejamento da pesquisa de campo e discussões sobre a situação 

identificada. (RODRIGUES, 2017, p. 153) 

 

A autora afirma que, na realidade arquivística brasileira, os documentos 

públicos se encontram marginalizados e entregues à destruição. (RODRIGUES, 2017, 

p. 149) 

Com relação à implantação da LAI nos municípios, de acordo com a 69ª 

Reunião Plenária Ordinária do CONARQ, destacamos que:  

 

enquanto mais da metade dos estados já regulamentaram a lei de acesso, 

apenas oito por cento (8%) dos municípios o fizeram, segundo dados da 

Controladoria-Geral da União – CGU. A Senhora Domícia aponta que após 

um estudo feito pela equipe de Coordenação do CONARQ, observou-se que, 

apenas a lei de acesso do Estado de São Paulo ressalta a importância da 

gestão documental e da atuação do Arquivo Público para a eficácia do acesso 

a informação. A Coordenadora do CONARQ registra que a dificuldade de se 

implantar a LAI nos municípios já era previsível, pois se não há no âmbito 

municipal a “figura do arquivo público municipal” e políticas de gestão de 

documentos, certamente não haverá informação organizada e, portanto, não 

haverá informação acessível. (CONARQ, 2013) 

 

Rodrigues (2017) levanta a discussão sobre se os municípios estarem 

preparados para a aplicação da LAI e como os arquivos municipais podem se tornar 

instrumentos da transparência administrativa. Essas dúvidas recaem na necessidade 

de reconhecimento dos documentos municipais. Tanto com relação à sua natureza, 

quanto às metodologias usadas para o cumprimento da lei. 

 

Trata-se de uma questão emergente no âmbito do debate científico e 

profissional, na busca de soluções para superar os desafios impostos para a 

plena aplicabilidade da Lei de Acesso à Informação e em especial, no âmbito 

municipal, onde se observam as maiores dificuldades no seu cumprimento. 

(RODRIGUES, 2017, p. 149) 

 

A autora conclui que a definição dos requisitos exigidos ela LAI só poderá ser 

realizada, quando houverem programas de gestão documental e arquivos capazes de 

localizar documentos e informações de forma eficaz e eficiente. (RODRIGUES, 2017, 

p.153) 
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De acordo com o artigo 8º, § 2º 3º da Lei de Acesso à Informação, os sites 

institucionais devem atender aos seguintes requisitos: 

 

§ 2º Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas 

deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, 

sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de 

computadores (internet). 

§ 3º Os sítios de que trata o § 2º deverão, na forma de regulamento, atender, 

entre outros, aos seguintes requisitos: 

I - conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à 

informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil 

compreensão; 

II - possibilitar a 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; 

III - possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos 

abertos, estruturados e legíveis por máquina; 

IV - divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da 

informação; 

V - garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para 

acesso; 

VI - manter atualizadas as informações disponíveis para acesso; 

VII - indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por 

via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio; e 

VIII - adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de 

conteúdo para pessoas com deficiência, nos termos do art. 17 da Lei nº 

10.098, de 19 de dezembro de 2000, e do art. 9º da Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 

186, de 9 de julho de 2008. (BRASIL, 2011) 

 

A Lei Complementar de Responsabilidade Fiscal de 2000 (LC nº101), no artigo 

48º, determina que as informações serão divulgadas também através de meio 

eletrônico e cita quais informações deverão estar disponíveis. 

 

Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será 

dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os 

planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de 

contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas 

desses documentos.  

§ 1o A transparência será assegurada também mediante:  

[...] II - liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, 

em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução 

orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público; (BRASIL, 

2000) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10098.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10098.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Congresso/DLG186-2008.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Congresso/DLG186-2008.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Congresso/DLG186-2008.htm#art9
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É apresentado, a seguir, o quadro elaborado por Garcia (2017) onde a autora 

faz um comparativo entre os municípios da Região Metropolitana do Rio sobre o 

atendimento aos parágrafos 1º e 2º do artigo 8º da Lei de Acesso à Informação. O 

artigo 8º dispõe sobre a divulgação, independente de requerimentos, à informações 

de interesse da população produzidas e custodiadas pelo poder público. 

 

Figura 3: Quadro sobre o atendimento aos requisitos do artigo 8º da LAI para sites de 

acesso à informação dos municípios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

 

 
Fonte: Garcia (2017 p. 57-58) 

 

Segundo a autora, “Não foi possível verificar a aplicabilidade dos incisos III, V 

e VI do § 3o, uma vez que dependem de verificação junto à Prefeitura Municipal. 

Foram utilizados nesse estudo somente os incisos I, II, IV, VII e VIII.” (GARCIA, 2017, 

p. 57) 

De acordo com a figura 2, é possível observar, que o município de São Gonçalo 

atende somente aos incisos II, III, IV e VI. Mostraremos abaixo, os incisos do § 1º 

sendo os incisos grifados referente aos não atendidos pelo município de São Gonçalo. 
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Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, 

independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, 

no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou 

geral por eles produzidas ou custodiadas. 

§ 1º Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar, 

no mínimo: 

I - registro das competências e estrutura organizacional, endereços e 

telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público; 

II - registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros; 

III - registros das despesas; 

IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os 

respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados; 

V - dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e 

obras de órgãos e entidades; e 

VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade. (BRASIL, 2011) 

 

Com isso, é possível observar os requisitos definidos pela LAI a serem 

seguidos pelo site institucional e que o município de São Gonçalo atende de forma 

parcial à Lei de Acesso à Informação. 

 

4.2 ANÁLISE DOS SITES DA PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO 

GONÇALO 

 

A análise exposta neste trabalho baseia-se no quadro elaborado por Garcia 

(2017), que investiga as questões referentes à gestão de documentos, arquivos 

municipais e os requisitos preconizados pela Lei de acesso à informação e a Lei 

Nacional de Arquivos por toda a Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Essa autora 

utilizou também dados da pesquisa de Santos (2017) sobre a identificação dos 

requisitos de acesso à informação em uma amostra de municípios da região do 

Grande Rio e se estes municípios estão em conformidade dom a LAI.  

As pesquisas das autoras fazem parte de um grande projeto de pesquisa, 

intitulado Gestão de documentos, arquivos e acesso à informação: identificação dos 

requisitos da transparência administrativa nos municípios da Grande Rio, aprovado 

pela FAPERJ no âmbito do Programa Jovem Cientista do Nosso Estado – 2015, sob 

coordenação da Profa. Dra. Ana Célia Rodrigues, integrada na produção científica do 

Grupo de Pesquisa “Gênese Documental Arquivística” - UFF/CNPq. 
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Os quadros abaixo foram feitos a partir da pesquisa de Santos (2017) e Garcia 

(2017), que indicaram os itens a serem coletados nos sites do município de São 

Gonçalo. Nossa pesquisa atualizou as respostas dadas a esses itens, tanto no site da 

Prefeitura, quanto no da Câmara Municipal.  A pesquisa foi feita em março de 2021 e 

seus dados revisitados em Julho do mesmo ano. 

Foram analisadas informações sobre a existência de Portal da Transparência, 

Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) e Sistema eletrônico de Informação ao 

Cidadão (e-SIC), sobre a existência de políticas e legislação arquivísticas, menção 

aos arquivos, documentos e patrimônio arquivístico em sua lei orgânica, instrumentos 

de gestão de documentos e se os órgãos possuem um Arquivo Geral. 

 

4.2.1 Prefeitura Municipal de São Gonçalo 

 

Nessa seção apresentamos o quadro comparativo entre os trabalhos de Santos 

(2017) e Garcia (2017) a respeito do site da Prefeitura Municipal de São Gonçalo 

 

 Quadro 1: Análises do site institucional da Prefeitura Municipal de São Gonçalo 

 PMSG 
SANTOS (2017)  

PMSG  
GARCIA (2017) 

PMSG 
(FELICIO 2021) 

Página 
eletrônic
a  

<http://www.saogonc
alo.rj.gov.br/> 

<http://www.saog
oncalo.rj.gov.br/>  
 

<https://www.saogo
ncalo.rj.gov.br> 

Portal da 
Transpar
ência / e-
SIC  

https://portal.pmsg.rj.
gov.br/pmsaogoncal
o/websis/siapegov/p 
ortal/index.php?client
e=pmsaogoncalo  
 
Não há 
informações 
 

<http://saogoncal
o-
rj.portaltp.com.br/
consultas/informa
coes/aces 
so.aspx>  
<http://saogoncal
o-
rj.portaltp.com.br/
>  
[Possui e-SIC, 
porém ao clicar 
nele, redireciona 
para a página de 
consulta de 
cargos e salários]  

<https://servicos.p
msg.rj.gov.br/transp
arencia/> 
 
<http://saogoncalo-
rj.portaltp.com.br> 
 
[Não possui e-SIC 
sinalizado no site, 
porém, no segundo 
link do Portal da 
Transparência há 
um ícone com a 
figura do e-SIC que 
encaminha para o 
SIAP e-GOV, na 
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[Enviado e-mail 
para ouvidoria 
em 26/10/17, 
porém voltou] 

qual redireciona 
para consulta de 
cargos e salário 
dos servidores da 
prefeitura. Esta 
página também é 
encontrada a partir 
do primeiro link do 
portal da 
transparência na 
área de servidores 
públicos] 

Localiza
ção e 
contato 
para 
acesso à 
informaç
ão (SIC 
físico)  

Consta o endereço 
da Ouvidoria: 
Horário de 
Atendimento: Das 
09h às 16h30min 
Endereço: Rua Dr. 
Feliciano Sodré, 100 
- Centro (Prédio 
Prefeitura) 
Telefones: (21)2199-
6330 / (21) 2199-
6374 
E-mail: 
ouvidoria@pmsg.rj.g
ov.br 
 

Ouvidoria:  
Endereço: Rua 
Dr. Feliciano 
Sodré, 100 - 
Centro (Prédio 
Prefeitura) / 
Horário: 09h às 
16h30min  
Telefones: (21) 
2199-6330  
E-mail: 
ouvidoria@pmsg.
rj.gov.br 

Endereço: Rua Dr. 
Feliciano Sodré, 
100, Centro, CEP: 
24.440-440, São 
Gonçalo - RJ 
Funcionamento: 
Segunda à Sexta-
feira - 09:00 às 
16:30 
Telefone: (21) 
2199-6300 
 
<http://saogoncalo-
rj.portaltp.com.br/co
nsultas/informacoe
s/acesso.aspx> 

Regulam
entação 
da LAI  

Sem informação. Sem informação. No menu do link 
abaixo, há a aba 
“Regulamentação 
da Lei de Acesso à 
Informação (LAI)”, 
porém, ao clicar 
nesta opção, não 
há resultado algum. 
 
<https://servicos.p
msg.rj.gov.br/transp
arencia/> 

 

Lei 
Orgânica 
Municipa
l 
(menção 
aos 
arquivos 
/ 

LEI ORGANICA 
MUNICIPAL 
Menção a arquivos 
na Lei Orgânica de 
São Gonçalo: 

Municipais 

04 de abril de 
1990  
“Art. 9º- É vedado 
a o Município: [...]  
II - recusar fé aos 
documentos 
públicos; [...]  

Lei Orgânica 
Municipal: 
04 de abril de 1990 
“Art. 9º- É vedado a 
o Município: [...] II - 
recusar fé aos 
documentos 
públicos; [...] Art. 60 



45 

 

docume
ntos) 

Art. 68 - A Câmara 
Municipal e a 
Prefeitura manterão 
arquivos das edições 
dos órgãos oficiais, 
obrigando-se a 
permitir o acesso de 
qualquer pessoal 
que requeira, 
esclarecendo o 
assunto ou a data de 
publicação. 

 
Da Responsabilidade 
do Prefeito 
Art. 60 - São 
infrações político-
administrativas do 
Prefeito, aquelas 
definidas em lei 
federal e também: 
IV - impedir o exame 
de livros, folhas de 
pagamento ou 
documentos que 
devam ser do 
conhecimento da 
Câmara 
Municipal ou constar 
dos arquivos desta, 
bem como a 
verificação de obras 
e serviços por 
comissões de 
investigação da 
Câmara Municipal e 
suas comissões 
permanentes assim 
como de auditoria 
regulamentar 
constituída; 
 

Art. 60 - São 
infrações político-
administrativas 
do Prefeito, 
aquelas definidas 
em lei federal e 
também: [...]  
IV - impedir o 
exame de livros, 
folhas de 
pagamento ou 
documentos que 
devam ser do 
conhecimento da 
Câmara 
Municipal ou 
constar dos 
arquivos desta, 
bem como a 
verificação de 
obras e serviços 
por comissões de 
investigação da 
Câmara 
Municipal e suas 
comissões 
permanentes 
assim como de 
auditoria 
regulamentar 
constituída; [...]  
Art. 68 - A 
Câmara 
Municipal e a 
Prefeitura 
manterão 
arquivos das 
edições dos 
órgãos oficiais, 
obrigando-se a 
permitir o acesso 
de qualquer 
pessoal que 
requeira, 
esclarecendo o 
assunto ou a 
data de 
publicação. [...]  

- São infrações 
político-
administrativas do 
Prefeito, aquelas 
definidas em lei 
federal e também: 
[...] IV - impedir o 
exame de livros, 
folhas de 
pagamento ou 
documentos que 
devam ser do 
conhecimento da 
Câmara Municipal 
ou constar dos 
arquivos desta, 
bem como a 
verificação de 
obras e serviços 
por comissões de 
investigação da 
Câmara Municipal 
e suas comissões 
permanentes assim 
como de auditoria 
regulamentar 
constituída; [...] Art. 
68 - A Câmara 
Municipal e a 
Prefeitura manterão 
arquivos das 
edições dos órgãos 
oficiais, obrigando-
se a permitir o 
acesso de qualquer 
pessoal que 
requeira, 
esclarecendo o 
assunto ou a data 
de publicação. [...] 
Art. 180 - 
Constituem 
Patrimônio cultural 
os bens de 
natureza material e 
imaterial, tomados 
individualmente ou 
em conjunto, 
portadores de 
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Art. 180 - 
Constituem 
Patrimônio 
cultural os bens 
de natureza 
material e 
imaterial, 
tomados 
individualmente 
ou em conjunto, 
portadores de 
referência à 
identidade à 
ação, à memória 
dos diferentes 
grupos 
formadores da 
sociedade 
municipal nos 
quais se incluem 
[...]  
IV - as obras, 
objetos, 
documentos, 
edificações e 
demais espaços 
destinados às 
manifestações 
artístico-culturais” 

referência à 
identidade à ação, 
à memória dos 
diferentes grupos 
formadores da 
sociedade 
municipal nos quais 
se incluem [...] IV - 
as obras, objetos, 
documentos, 
edificações e 
demais espaços 
destinados às 
manifestações 
artístico-culturais”  

Arquivo 
Público 
Municipa
l (ou 
outras 
instituiç
ões 
arquivíst
icas)  

Sem informação. Sem informação. Sem informação. 

Política 
municipa
l de 
arquivos 
e/ou 
legislaçã
o 
arquivíst
ica 

Sem informação. Sem informação. Sem informação. 
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Instrume
ntos de 
gestão 
de 
docume
ntos  

Foi aprovada em 
2007 a Tabela de 
Temporalidade da 
Secretaria Municipal 
de Administração 

SEMAD: Existia 
uma TTD 
aprovada pelo 
Decreto nº 
54/1994. A 
Portaria nº 352 
de 2003 publicou 
uma Comissão 
para 
reformulação da 
TTD. O Decreto 
nº 309 de 06 de 
dezembro de 
2007 aprovou a 
tabela de 
temporalidade da 
Secretaria 
Municipal de 
Administração.  
SEMED: O 
Decreto nº 147 
de 26 de maio de 
2008 criou a 
Comissão de 
Avaliação de 
Documentos de 
Arquivo da 
Secretaria 
Municipal de 
Educação, com 
prazo de 90 dias 
para elaborar o 
PC e a TTD da 
Secretaria. O 
Decreto nº 232, 
de 11 de agosto 
de 2008 aprovou 
a tabela de 
temporalidade 
das secretarias 
das unidades 
escolares 
municipais. 

“SEMAD: Existia 
uma TTD aprovada 
pelo Decreto nº 
54/1994. A Portaria 
nº 352 de 2003 
publicou uma 
Comissão para 
reformulação da 
TTD. O Decreto nº 
309 de 06 de 
dezembro de 2007 
aprovou a tabela de 
temporalidade da 
Secretaria 
Municipal de 
Administração. 
SEMED: O Decreto 
nº 147 de 26 de 
maio de 2008 criou 
a Comissão de 
Avaliação de 
Documentos de 
Arquivo da 
Secretaria 
Municipal de 
Educação, com 
prazo de 90 dias 
para elaborar o PC 
e a TTD da 
Secretaria. O 
Decreto nº 232, de 
11 de agosto de 
2008 aprovou a 
tabela de 
temporalidade das 
secretarias das 
unidades escolares 
municipais.” 
(GARCIA, 2017. p. 
129) 
 
E, em 2018, o 
Decreto nº 
211/2018 
Aprova a Tabela de 
Temporalidade 
para a 
documentação da 
Secretaria 
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Municipal de 
Administração e dá 
outras 
providências. 

Arquivo 
geral 
e/ou 
intermed
iário  

Sem informação. Sem informação. Arquivo da SEMAD 
Ramal: 3588 

 

Fonte: Elaboração própria a partir do quadro de Santos (2017) e Garcia (2017) 

 

4.2.1.1 Portal da Transparência / e-SIC e SIC 

 

Na página principal (home) do site da Prefeitura Municipal da cidade de São 

Gonçalo há, no corpo da página, o ícone “Transparência”, que redireciona ao Portal 

da Transparência da Prefeitura24. Nele, é possível obter informações desde legislação, 

orçamentos e finanças a relatórios, licitações e contratos e prestações de contas.  

 

Figura 4: Portal da Transparência – Prefeitura Municipal de São Gonçalo 

 

                                                           

24 Disponível em: <https://servicos.pmsg.rj.gov.br/transparencia/>. Acesso em: 03 jul. 2021 
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Fonte: <https://servicos.pmsg.rj.gov.br/transparencia/> 

 

As informações encontradas no portal são referentes a: 

 

[...] todos os órgãos que compõem a administração municipal direta e indireta. 

Por meio das consultas é possível obter dados sobre a administração, onde 

encontram-se as informações sobre equipe de governo, sites do município, 

organizações sociais, leis municipais, projetos de lei sancionados e vetados, 

além de empresas apenadas no município25 

 

A ouvidoria da Prefeitura26, localizada no menu superior do site, é o canal de 

comunicação entre a prefeitura e o munícipe. É nela que o cidadão esclarece suas 

dúvidas, expõe denúncias e propõe melhorias à cidade. Para isso, é só cadastrar ou 

consultar manifestação. 

                                                           

25 Disponível em: <https://portal.pmsg.rj.gov.br/pmsaogoncalo/websis/siapegov/financeiro/lei_ 

acesso/lai-faq.php>. Acesso em: 03 jul. 2021 

26 Disponível em: <https://servicos.pmsg.rj.gov.br/ouvidoriaweb/>. Acesso em: 03 jul. 2021. 
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Figura 5: Ouvidoria – Prefeitura Municipal de São Gonçalo 

  

Fonte: <https://servicos.pmsg.rj.gov.br/ouvidoriaweb/> 

 

Figura 6: Ouvidoria: Cadastro de Manifestação – Prefeitura Municipal de São Gonçalo 

 

Fonte: <https://servicos.pmsg.rj.gov.br/ouvidoriaweb/cadastro.php> 
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O e-SIC não possui sinalização no site da Prefeitura. Entretanto, foi encontrado, 

por meio de pesquisa no navegador, um segundo Portal da Transparência27 (ver no 

Anexo III), onde as informações dos SIC e e-SIC puderam ser encontradas. Quando 

entramos neste segundo Portal da Transparência de São Gonçalo, e clicamos no 

ícone o e-SIC, somos direcionados ao sistema SIAP/e-GOV (Sistemas Integrados 

para Administração Pública Georreferenciados/Governo Eletrônico)28, na página de 

consulta dos cargos e salários. O mesmo endereço de acesso quando pesquisado 

através do Portal da Transparência acessado pelo site da PMSG.  

Tanto Santos (2017), quanto Garcia (2017), enviaram solicitações para o 

acesso à informações da Prefeitura de São Gonçalo. Decorrido o prazo estipulado de 

no máximo 30 dias pela LAI, em seu artigo 11º, as autoras não obtiveram resposta 

alguma da Prefeitura.  

O artigo 11º da Lei de Acesso à Informação determina que: 

 

Art. 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso 

imediato à informação disponível. 

§ 1° 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. 

§ 2° O prazo referido no § 1o poderá ser prorrogado por mais 10 (dez) dias, 

mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o requerente. 

(BRASIL, 2011) 

 

Foi baseado neste resultado e no curto tempo de elaboração desta pesquisa, 

causado pela pandemia, decidimos por não enviar solicitações à ouvidoria da 

Prefeitura de São Gonçalo e utilizar as informações encontradas pelas autoras. 

                                                           

27 Segundo Portal da Transparência: <http://saogoncalo-rj.portaltp.com.br/>. Acesso em: 03 jul. 2021. 

28 SIAP/e-GOV: <https://portal.pmsg.rj.gov.br/pmsaogoncalo/websis/siapegov/financeiro/lei_ 

acesso/index.php?consulta=lai_folha_pagamento>. Acesso em: 03 jul. 2021. 
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Com relação à localização e contato para acesso à informação (SIC físico), o 

Sistema de Informação ao Cidadão (para atendimentos presenciais), pode ser 

localizado através do segundo Portal da Transparência apresentado – no ícone de 

“Acesso à Informação” no canto superior direito do site, fica localizado na Rua 

Feliciano Sodré, nº 100, Centro, CEP: 24.440-440, São Gonçalo – RJ. Seu 

atendimento é de Segunda à Sexta-feira de 09:00 as 16:30 o atendimento também é 

feito pelo telefone: (21) 2199-6300. Santos (2017) divulgou um segundo telefone de 

contato, mas, de acordo com a pesquisa de Garcia (2017) e nossa recente pesquisa, 

consta somente um número disponível para contato. 

 

4.2.1.2 Regulamentação da LAI e lei orgânica municipal 

 

Sobre a regulamentação da Lei de Acesso à Informação (LAI), Lei nº 12.527 de 

2011, não consta informação no site da instituição. Porém, no menu do Portal da 

Transparência (endereço encontrado através das buscas pelo navegador), há a aba 

“Regulamentação da Lei de Acesso à Informação (LAI)”, porém, ao clicar nesta opção, 

não obtém resultado correspondente. No caso das análises de Santos (2017) e Garcia 

(2017), esta informação não foi localizada ou não foi considerada para a pesquisa. 

Na Lei Orgânica Municipal da Prefeitura de São Gonçalo, promulgada em 04 

de abril de 1990, a menção aos arquivos e aos documentos ocorre somente nos 

seguintes trechos:  
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Art. 9º- É vedado a o Município:  

[...] II - recusar fé aos documentos públicos;  

[...] Art. 60 - São infrações político-administrativas do Prefeito, aquelas 

definidas em lei federal e também:  

[...] IV - impedir o exame de livros, folhas de pagamento ou documentos que 

devam ser do conhecimento da Câmara Municipal ou constar dos arquivos 

desta, bem como a verificação de obras e serviços por comissões de 

investigação da Câmara Municipal e suas comissões permanentes assim 

como de auditoria regulamentar constituída;  

[...] Art. 68 - A Câmara Municipal e a Prefeitura manterão arquivos das 

edições dos órgãos oficiais, obrigando-se a permitir o acesso de qualquer 

pessoal que requeira, esclarecendo o assunto ou a data de publicação.  

[...] Art. 180 - Constituem Patrimônio cultural os bens de natureza material e 

imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência 

à identidade à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 

sociedade municipal nos quais se incluem  

[...] IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 

destinados às manifestações artístico-culturais. (SÃO GONÇALO, 1990) 

 

A pesquisa de Santos (2017) não identificou o artigo 180º da Lei Orgânica 

Municipal de São Gonçalo. Já Garcia (2017), identificou o artigo 180º, no qual constitui 

o patrimônio cultural do município, tendo o documento como item listado. Foi 

pesquisado, novamente, menção aos arquivos e documentos na Lei Orgânica do 

município de São Gonçalo e foi constatado que somente os artigos e incisos citados 

mencionam os termos pesquisados. 

 

4.2.1.3 Arquivo Público Municipal 

 

No site, não há menção aos Arquivos e Bibliotecas do município, porém, a partir 

do segundo site do Portal da Transparência de São Gonçalo apresentado no fim da 

página principal, na área “Institucional”, ao clicar na opção “Bibliotecas e Arquivo”, 

redireciona para um campo de pesquisa onde seria possível obter “Acesso aos 

principais documentos gerados pelo município, como Atas, Contratos, Licitações, 

Orçamentos, Prestações de Contas etc.”29 Mas, quando fizemos uma busca por 

documentos, nenhum resultado foi encontrado. 

Com relação aos instrumentos de gestão de documentos, a pesquisa de 

                                                           

29Disponível em: <http://saogoncalo-rj.portaltp.com.br/consultas/institucional/arquivo.aspx>. Acesso 

em: 03 jul. 2021. 
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Santos (2017) afirma que, “foi aprovada em 2007 a Tabela de Temporalidade da 

Secretaria Municipal de Administração” (SANTOS, 2017, p. 79) 

A Secretaria Municipal de Administração de São Gonçalo (SEMAD) conta com 

Tabela de Temporalidade própria, mas não está disponível para acesso. Segundo o 

Garcia (2017) 

 

Existia uma TTD aprovada pelo Decreto nº 54/1994. A Portaria nº 352 de 

2003 publicou uma Comissão para reformulação da TTD. O Decreto nº 309 

de 06 de dezembro de 2007 aprovou a tabela de temporalidade da 

Secretaria Municipal de Administração. SEMED: O Decreto nº 147 de 26 

de maio de 2008 criou a Comissão de Avaliação de Documentos de Arquivo 

da Secretaria Municipal de Educação, com prazo de 90 dias para elaborar 

o PC e a TTD da Secretaria. O Decreto nº 232, de 11 de agosto de 2008 

aprovou a tabela de temporalidade das secretarias das unidades escolares 

municipais. (GARCIA, 2017. p. 129) 

 

Em 2018, o Decreto nº 211/2018 aprovou uma nova Tabela de temporalidade 

de documentos para a SEMAD. Sendo este, o feito mais recente e o único instrumento 

de gestão descrito pelo site da Prefeitura de São Gonçalo. 

  Com relação a existência de arquivo geral e/ou intermediário, a SEMAD 

divulgou recentemente uma lista de seus ramais no site da PMSG30. Esta lista conta 

com o ramal do Arquivo da secretaria, o número 3588. Com esta informação entende-

se que há um setor de arquivo na secretaria de administração do município. 

 

4.2.2 Câmara Municipal de São Gonçalo 

 

Nessa seção apresentamos o quadro comparativo entre os trabalhos de Santos 

(2017) e Garcia (2017) a respeito do site da Câmara Municipal de São Gonçalo. 

 

  

                                                           

30 Disponível em: <https://www.pmsg.rj.gov.br/?page_id=23961>. Acesso em: 30 jul. 2021 
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Quadro 2: Análises do site institucional da Câmara Municipal de São Gonçalo 

 CMSG 
SANTOS (2017)  

CMSG  
GARCIA (2017) 

CMSG 
(FELICIO 2021) 

Página 
eletrônica  

<http://www.saogon
calo.rjleg.br/> 

http://www.saogo
ncalo.rj.leg.br/  
 

<https://www.saogon

calo.rj.gov.br> 

Portal da 
Transparê
ncia / e-
SIC  

http://www.saogonc
alo.rj.leg.br/transpa
rencia 
 
Segundo o site da 
Câmara a 
Ouvidoria do site “é 
caracterizada 
também como o e-
SIC (Sistema 
Eletrônico de 
Informações ao 
Cidadão) desta 
Casa 
Legislativa.” O 
endereço eletrônico 
da ouvidoria é: 
http://www.saogonc
alo.rj.leg.br/ouvidori
a 

Conta com portal 
da transparência 
e instruções para 
acesso à 
informação. 

Primeira pesquisa: 
 
<https://servicos.p
msg.rj.gov.br/trans
parencia/> 
 
<http://saogoncalo-
rj.portaltp.com.br> 
 

[Não possui e-SIC 

sinalizado no site, 

porém, no segundo 

link do Portal da 

Transparência há um 

ícone com a figura do 

e-SIC que encaminha 

para o SIAP e-GOV, 

na qual redireciona 

para consulta de 

cargos e salário dos 

servidores da 

prefeitura. Esta 

página também é 

encontrada a partir 

do primeiro link do 

portal da 

transparência na 

área se servidores 

públicos] 

Segunda pesquisa: 

Quando foi feita uma 
segunda pesquisa, foi 
notado que os links 
apresentados 
anteriormente haviam 
sido extintos e o site 
modificado. Sendo o 
novo endereço do 
portal, o seguinte link: 
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<https://cmsaogoncal
o-rj.portaltp.com.br/> 
 

Localizaç
ão e 
contato 
para 
acesso à 
informaçã
o (SIC 
físico)  

Segundo o site da 
Câmara os pedidos 
de informação 
devem ser feitos 
nas instalações 
físicas da Câmara, 
cuja localização é: 
Rua Dr. Francisco 
Portela, nº 2814 - 
Zé Garoto, 
São Gonçalo, RJ – 
Fone: +55 21 3478-
0000 
E-mail: 
webmaster@camar
asg.rj.gov.br 
Expediente: de 
segunda a sexta-
feira das 09:00 às 
17:00 
Segundo o site o 
responsável pela 
ouvidoria é o 
“Sr. Elias”. 

Sem informação. Endereço: Rua Dr. 
Francisco Portela, 
Nº2814 Zé 
Garoto/São Gonçalo 
- Antigo Fórum 
 
Funcionamento: 
Segunda à Sexta-
feira - 09:00 às 
17:00 
Tel.: 21 2607-0160 
E-mail: 
ouvidoria@cmsg.rj.g
ov.br 

Regulame
ntação da 
LAI  

Sem informação. Sem informação. No menu do link 
abaixo, há a aba 
“Regulamentação 
da Lei de Acesso à 
Informação (LAI)”, 
porém, ao clicar 
nesta opção, não 
há resultado 
algum. 
 
<https://servicos.p
msg.rj.gov.br/trans
parencia/> 

Lei 
Orgânica 
Municipal/
Regiment
o Interno 
(menção 
aos 
arquivos / 

REGIMENTO 
INTERNO 
Art. 30: 
§ 6o - As 
Comissões da 
Câmara 
diligenciarão junto 
às dependências, 
arquivos e 

Sem informação. Lei Orgânica 
Municipal: 
[...] Art. 68 - A Câmara 
Municipal e a 
Prefeitura manterão 
arquivos das edições 
dos órgãos oficiais, 
obrigando-se a 
permitir o acesso de 
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document
os) 

repartições 
municipais, 
mediante 
solicitação do 
Presidente da 
Câmara ao 
Prefeito, sempre 
que necessário. 
(pg.18) 
 
Art. 150 - Serão 
endereçadas ao 
Presidente da 
Câmara, e escritos, 
os requerimentos 
de: 
VIII – Cópias de 
documentos 
existentes nos 
arquivos da 
Câmara; (pg.64) 

qualquer pessoal que 
requeira, 
esclarecendo o 
assunto ou a data de 
publicação.  
 
Regimento Interno: 
Art. 30: 
§ 6º - As Comissões 
da Câmara 
diligenciarão junto às 
dependências, 
arquivos e 
repartições 
municipais, mediante 
solicitação do 
Presidente da 
Câmara ao Prefeito, 
sempre que 
necessário. 
Art. 150 - Serão 
endereçadas ao 
Presidente da 
Câmara, e escritos, 
os requerimentos de: 
VIII – Cópias de 
documentos 
existentes nos 
arquivos da Câmara. 
(SÃO GONÇALO, 
2021) 

Arquivo 
Público 
Municipal 
(ou outras 
instituiçõe
s 
arquivístic
as)  

Sem informação. Sem informação. Sem informação. 

Política 
municipal 
de 
arquivos 
e/ou 
legislação 
arquivístic
a 

Sem informação. Sem informação. Sem informação. 

Instrumen
tos de 

Sem informação. Sem informação. Sem informação. 
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gestão de 
document
os  

Arquivo 
geral e/ou 
intermedi
ário  

Sem informação. Existe um Serviço 
de Protocolo e 
Arquivo, 
subordinado à 
Diretoria de 
Material e 
Serviços, 
vinculado à 
Diretoria-geral de 
Administração. 

O Serviço de arquivo 
está subordinado à 
Diretoria de Material 
e Serviços, 
juntamente com a 
Divisão de 
Almoxarifado e o 
Serviço de 
Expediente, 
vinculado à Diretoria 
Geral de 
Administração. 
Telefone: 21 3857-
9613 

Fonte: Elaboração própria a partir do quadro de Santos (2017) e Garcia (2017) 

 

 

4.2.2.1 Portal da transparência / e-SIC e SIC 

 

Na pesquisa elaborada por Santos (2017), o site da Câmara Municipal de São 

Gonçalo conta, além do Portal da Transparência (que não mais direciona para o 

portal), com uma ouvidoria que pode ser caracterizada como e-SIC. O site da ouvidoria 

é o http://www.saogoncalo.rj.leg.br/ouvidoria. 

Já Garcia (2017), indica haver um Portal da Transparência e instruções de 

acesso à informação, mas não indica nenhum endereço. 

No site da CMSG apresenta, em sua página principal (home)31, na terceira aba 

do menu, intitulado "TRANSPARÊNCIA", o acesso ao Portal da Transparência da 

Câmara (sistema GOVBR 521)32 (ver anexo IV), onde é possível encontrar 

informações sobre a administração, receitas, despesas, credores, gestão de 

processos e outras informações sobre a prestação e contas da Câmara de São 

Gonçalo. 

                                                           

31 Site da CMSG: <https://www.cmsg.rj.gov.br/>. Acesso em: 03 jul. 2021 

32 Disponível em: <http://cmsgweb.ddns.net:9000/pronimtb/>. Acesso em: 03 jul. 2021 
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Na mesma aba, há também o “protocolo web”33 (ver anexo V), onde é possível 

consultar e acompanhar o trâmite dos processos cadastrados no sistema, bem como 

informações sobre documentos e taxas para a abertura de um novo processo. O 

Serviço de Informação ao Cidadão também se encontra nesta aba34. Nele, há o 

requerimento de informações tanto do SIC (serviço presencial), quanto o e-SIC 

(atendimento eletrônico) – feito por cadastro de solicitação e e-mail da ouvidoria35. 

 

Figura 6: Sistema de Informação ao Cidadão – Câmara Municipal de São Gonçalo 

 

Fonte: <http://cmsgweb.ddns.net:9000/opnet> 

 

Quando foi feita uma segunda análise das informações no site da CMSG, foi 

notado que os endereços sobre o Portal da Transparência foram modificados, e os 

links indicados acima não estão mais disponíveis. Assim, foi feita uma nova busca 

tendo como resultado as informações que descrevemos abaixo. 

                                                           

33 Protocolo web: <http://cmsgweb.ddns.net:9000/tpnet>. Acesso em: 03 jul. 2021 

34 Serviço de Informação ao Cidadão: <http://cmsgweb.ddns.net:9000/opnet>. Acesso em: 03 jul. 2021 

35 E-mail da ouvidoria da CMSG:<ouvidoria@cmsg.rj.gov.br>. Acesso em: 03 jul. 2021 
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Na aba do menu principal do site da Câmara36, mesmo local indicado 

anteriormente, intitulado “TRANSPARÊNCA”, não há mais os links da Ouvidoria 

pública e do “protocolo web”.  

O acesso à Ouvidoria é pelo ícone localizado no fim da página e direciona para 

informações básicas sobre o objetivo da Ouvidoria (reclamações e denúncias) e o 

“protocolo web” totalmente extinto. O endereço do atual Portal da Transparência da 

CMSG37 encontra-se incorporado ao quadro da análise.  

Foi observado que este novo portal possui semelhanças com o Portal da 

Transparência da PMSG mencionado anteriormente – portal que só poderia ser 

localizado mediante pesquisa no navegador.  

 

Figura 7: Portal da Transparência da Câmara Municipal de São Gonçalo 

 

Fonte: <https://cmsaogoncalo-rj.portaltp.com.br/> 

 

No Portal da Transparência da CMSG, há informações de contato e endereço 

do Serviço de Informação ao Cidadão. Fica localizado na Rua Dr. Francisco Portela, 

                                                           

36 Disponível em: <https://www.cmsg.rj.gov.br/>. Acesso em: 03 jul. 2021 

37 Portal da Transparência da CMSG: <https://cmsaogoncalo-rj.portaltp.com.br/>. Acesso em: 03 jul. 

2021 
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Nº 2814, bairro Zé Garoto/São Gonçalo. O funcionamento é de segunda à sexta-feira 

de 09:00 às 17:00 horas. Contatos: telefone: 21 2607-0160 e e-mail: 

ouvidoria@cmsg.rj.gov.br.  

As informações de contato apresentadas por Santos (2017), telefone e e-mail, 

com relação ao SIC foram modificados. 

 

4.2.2.2 Regulamentação da LAI e Lei Orgânica Municipal / Regimento Interno 

 

Sobre a regulamentação da Lei de Acesso à Informação, ocorre o mesmo caso 

do site da Prefeitura. No menu, do Portal da Transparência, há aba “Regulamentação 

da Lei de Acesso à Informação (LAI)”, e ao clicar nesta opção, não obtém resultado. 

As autoras não possuem informações acerca da regulamentação da LAI no site da 

CMSG. 

Santos (2017) cita trechos do artigo 30º e 150º Regimento Interno da Câmara 

Municipal na qual mencionam os arquivos/documentos. No Regimento Interno da 

Câmara Municipal de São Gonçalo, nos artigos 30ª § 6º e 150º inciso VIII, indicam 

que: 

 

Art. 30 - § 6º - As Comissões da Câmara diligenciarão junto às dependências, 

arquivos e repartições municipais, mediante solicitação do Presidente da 

Câmara ao Prefeito, sempre que necessário. 

Art. 150 - Serão endereçadas ao Presidente da Câmara, e escritos, os 

requerimentos de: 

VIII – Cópias de documentos existentes nos arquivos da Câmara. (SÃO 

GONÇALO, 2021) 

 

A Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 68º, afirma que: 

 

[...] Art. 68 - A Câmara Municipal e a Prefeitura manterão arquivos das 

edições dos órgãos oficiais, obrigando-se a permitir o acesso de qualquer 

pessoal que requeira, esclarecendo o assunto ou a data de publicação. (SÃO 

GONÇALO 1990) 
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4.2.2.3 Arquivo Público Municipal 

 

Assim como no site da PMSG, o Portal da Transparência da Câmara apresenta 

no fim da página principal, na área “Institucional”, o link “Bibliotecas e Arquivo” que 

redireciona para um campo de pesquisa onde seria possível acessar documentos do 

município, mas não há resultados nas pesquisas feitas nesta seção. Este item não foi 

preenchido ou não foi aproveitado pelas autoras. 

Sobre os instrumentos de gestão de documentos da Câmara de São Gonçalo, 

não há informação sobre a produção de Tabela de Temporalidade de Documentos e 

Plano de Classificação ou a intenção para sua elaboração.  

Como sinalizado por Garcia (2017), segundo o site da Câmara Municipal de São 

Gonçalo, e o organograma da Estrutura Organizacional da Casa apresentado, a 

CMSG conta com o “Serviço de Arquivo”38, que está subordinado à Diretoria de 

Material e Serviços, juntamente com a Divisão de Almoxarifado e o Serviço de 

Expediente, vinculado à Diretoria Geral de Administração (ver anexo VI). Seu telefone 

para contato é o: 21 3857-9613. 

  

                                                           

38 Disponível <ttps://www.cmsg.rj.gov.br/departamentos/>. Acesso em: 03 jul. 2021 
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5 CONSIDERAÇÕFS FINAIS   

 

Essa pesquisa se iniciou com a questão de por que o município de São Gonçalo 

não possui um Arquivo Público Municipal, de forma que seu patrimônio arquivístico 

possa estar preservado e acessível aos cidadãos do município. A partir desse 

problema de pesquisa, e tendo em vista a Lei de Acesso à Informação, que dispõe 

sobre o direito do cidadão obter as informações de órgãos públicos, e considerando 

que a base da cidadania é o município, estabelecemos como objetivo analisar os sites 

institucionais da Prefeitura e da Câmara Municipal de São Gonçalo, município que já 

tinha sido estudado por Santos (2017) e Garcia (2017) e que as autoras constataram 

as dificuldades do cidadão obter informações públicas.  

É possível observar que tanto na pesquisa de Santos (2017), como na pesquisa 

de Garcia (2017) os sites institucionais do município de São Gonçalo não atendem 

aos padrões recomendados pela Lei de Acesso à Informação. Ao analisar os sites da 

Prefeitura e Câmara Municipal de São Gonçalo, pode ser observado que não 

ocorreram mudanças significativas quanto aos padrões exigidos pela LAI. Como, por 

exemplo, o Portal da Transparência/e-SIC, que não facilita o acesso, fornecendo 

apenas informações parciais a respeito da administração pública. Além disso, o 

município não regulamentou a LAI no seu âmbito de atuação, bem como não 

apresentou nenhuma formulação referente à política de arquivos.  

A falta de regulamentação da LAI e da Lei de Arquivos, bem como a ausência 

de instrumentos de gestão, causam um atraso no tratamento do documento 

arquivístico podendo acarretar na não localização e perda significante dos 

documentos arquivísticos municipais, e até a ocorrência de sinistros fazendo com que 

um número incontável de arquivos seja perdido. Como já ocorreu no prédio da 

Prefeitura de São Gonçalo. 

A criação de um Arquivo no Município de São Gonçalo trará avanços nestas 

questões, pois será uma instituição completamente voltada para os documentos 

arquivísticos da cidade e responsáveis pelas diretrizes, políticas arquivísticas 

tratamento documental e fiscalização dos órgãos produtores de documentos. 

Esta análise tem como projeção a criação de um Arquivo Público Municipal na 

cidade de São Gonçalo. Pois entende-se que somente com um Instituição Arquivística 
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atrelada ao município e aos órgãos municipais como a Prefeitura e a Câmara, poderá 

haver mudanças no tratamento e gestão do documento arquivístico público.  
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ANEXO I – Notícia do incêndio no prédio da Prefeitura de São Gonçalo – A TRIBUNA 
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Fonte: <https://www.atribunarj.com.br/incendio-na-prefeitura-de-sao-goncalo-continua-sem-

resposta/>.  

https://www.atribunarj.com.br/incendio-na-prefeitura-de-sao-goncalo-continua-sem-resposta/
https://www.atribunarj.com.br/incendio-na-prefeitura-de-sao-goncalo-continua-sem-resposta/
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ANEXO II – Notícia do incêndio no prédio da Prefeitura de São Gonçalo – Jornal O 

São Gonçalo 
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Fonte: <https://www.saogoncalo.rj.gov.br/?page_id=59>. 
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ANEXO III – Portal da Transparência – Prefeitura Municipal de São Gonçalo (buscas 

no navegador)  

 

 

Fonte: <https://servicos.pmsg.rj.gov.br/transparencia/> 
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ANEXO IV – Portal da Transparência / Ouvidoria Pública – Câmara Municipal de São 

Gonçalo 

 

Fonte: <http://cmsgweb.ddns.net:9000/pronimtb/> 
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ANEXO V – Protocolo Web – Câmara Municipal de São Gonçalo 

 

Fonte: <http://cmsgweb.ddns.net:9000/tpnet> 
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ANEXO VI – Estrutura Organizacional – Câmara Municipal de São Gonçalo 

 

Fonte: <http://www.cmsg.rj.gov.br/institucional/organograma/> 

 


