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2
DISPONIBILIZAÇÃO 

DE INFORMAÇÕES PÚBLICAS

A sociedade tem difi culdade em relacionar o dever de pagar im-
postos e o direito a ter uma administração efi ciente como contrapar-
tida, ou mesmo de estabelecer uma correlação direta entre os valores 
que recolhe aos cofres públicos e o direito de exigir prestação de contas 
dos agentes políticos sobre como estes recursos estão sendo utilizados.

Percebe-se que há uma confi ança generalizada de que o aumento 
da transparência pode aumentar de forma signifi cativa o controle 
social por parte da sociedade civil e de cidadãos, e de forma mais 
efi caz em termos de custo. (Eigen, 2002)

Não basta, no entanto, simplesmente criar mecanismos de res-
posta a questões e necessidades de informações que venham a ser 
encaminhadas à administração pública; deve-se buscar minimizar os 
custos de obtenção destas informações (ver capítulo 1, no tópico “O 
que medir e por quê?”), gerando a necessidade de vontade política 
por parte dos agentes públicos municipais na adoção de políticas e 
ações efetivas que antecipem a disponibilização das informações às 
eventuais solicitações.

Tornou-se cada vez mais evidente que os órgãos públicos não 
podem mais se restringir a reagir – de forma passiva – às demandas 
de informação, mas precisam assumir uma postura proativa, consi-
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58  RICARDO CÉSAR GONÇALVES SANT’ANA

derando a gerência e a disponibilização de informações uma função 
essencial do serviço público. (Frey et al., 2002) 

Quanto à responsabilidade em relação à gestão da informação 
pública a Lei 8.159 de 1991 estabelece que, com relação aos con-
juntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, 
instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência 
do exercício de atividades específi cas, bem como por pessoa física, 
qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos docu-
mentos, cabe ao Poder Público a responsabilidade pelo conjunto de 
procedimentos e operações técnicas à sua produção, tramitação, uso, 
avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando 
sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente com o 
objetivo, entre outros, como elementos de prova e “informação”:

Art. 1º É dever do Poder Público a gestão documental e a de prote-
ção especial a documentos de arquivos, como instrumento de apoio 
à administração, à cultura, ao desenvolvimento científi co e como 
elementos de prova e informação.
Art. 14. O acesso aos documentos de arquivos privados identifi cados 
como de interesse público e social poderá ser franqueado mediante 
autorização de seu proprietário ou possuidor. 
Art. 17. A administração da documentação pública ou de caráter 
público compete às instituições arquivísticas federais, estaduais, do 
Distrito Federal e municipais. 
§ 4º São Arquivos Municipais o arquivo do Poder Executivo e o 
arquivo do Poder Legislativo. (Brasil, 1991)

Com relação aos arquivos, a autonomia também se faz presente na 
legislação conforme Lei 8.159 de 1991, em especial em seu Art. 21:

Art. 21. Legislação estadual, do Distrito Federal e municipal defi nirá 
os critérios de organização e vinculação dos arquivos estaduais e mu-
nicipais, bem como a gestão e o acesso aos documentos, observado o 
disposto na Constituição Federal e nesta lei. (Brasil, 1991)
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Cabe, portanto, a cada município desenvolver esforços no sentido 
de gerir de forma adequada suas informações, com especial atenção 
à questão do acesso público, que deve ser o mais amplo possível, 
ampliando a transparência da administração e ampliando as possibi-
lidades de participação da sociedade no acompanhamento e controle 
da gestão da coisa pública. 

A importância da transparência é discutida no próximo tópico.

A questão da transparência

Para que a interação entre sociedade e poder público ocorra de 
forma clara e transparente, os conceitos de publicidade e efi ciência 
da Administração Pública devem ser tomados como elementos fun-
damentais pela administração pública e devem nortear as estratégias 
de adoção de TICs.

Um dos principais fundamentos da transparência dos atos go-
vernamentais é a garantia de acesso dos cidadãos às informações 
coletadas, produzidas e armazenadas pelas diversas agências estatais. 
Na relação com o poder público, o acesso livre e transparente protege 
o cidadão de intromissões indevidas e atos arbitrários por parte dos 
governos e, por outro lado, é pré-condição para a participação do ci-
dadão e dos grupos organizados da sociedade nos processos políticos 
e na gestão da coisa pública e, portanto, para uma democrática mais 
efetiva. (Frey et al., 2002)

E a Constituição Federal de 88 torna isso bem claro em seu artigo 37:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e efi ciência e, também, ao seguinte: 
[...] § 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na 
administração pública direta e indireta, regulando especialmente; 
(Redação dada pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998)
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60  RICARDO CÉSAR GONÇALVES SANT’ANA

I – as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em ge-
ral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário 
e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços; 
(Incluído pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998)
II – o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações 
sobre atos de governo, observado o disposto no Art. 5º, X e XXXIII; 
(Incluído pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998)
III – a disciplina da representação contra o exercício negligente ou 
abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. 
(Incluído pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998) (Brasil, 1988)

Ainda na Carta Magna de 88, tem destaque a questão da divul-
gação das contas municipais para efeito de questionamentos com 
relação a sua legitimidade por qualquer contribuinte:

Art. 31. § 3º As contas do Município fi carão, durante 60 dias, anual-
mente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e aprecia-
ção, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei.

Não basta, entretanto, simplesmente ofertar acesso a grandes 
massas de dados, sem um tratamento prévio, de tal forma que o ca-
minho do usuário a informação desejada seja facilitado e viável, seja 
por meio de recursos de busca diferenciados, seja por meio de infor-
mações complementares que auxiliem no processo de recuperação.

Um aspecto importante refere-se à opacidade informacional da 
selva burocrática, que impossibilita ao cidadão chegar sem maiores 
problemas às informações requisitadas. (Frey et al., 2002)

Ou ainda conforme afi rma Peter Drucker:

Uma “base de dados”, por maior que seja, não é informação. Ela 
é minério de informação. Para que a matéria-prima se transforme 
em informação, ela precisa ser organizada para uma tarefa, dirigida 
para desempenho específi co, aplicada a uma decisão. (Drucker, 1999)
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Para os casos de informações que não foram previstas no processo 
de disponibilização da informação pública, o processo de solicitação e 
acesso também deve ser facilitado e devidamente registrado e passível 
de acompanhamento do seu desenrolar, disponibilizando-se, ainda, 
mecanismos que propiciem a identifi cação dos responsáveis e dos 
detentores de cada tipo de informação pública. 

[...] é indispensável que as administrações coloquem à disposição do 
público os índices internos e os catálogos que informam o cidadão 
sobre qual departamento é responsável por o quê, qual departamento 
deve dispor de que tipo de informação referente a certo assunto, 
para que o cidadão possa encaminhar seus pedidos de forma mais 
efi ciente. (Frey et al., 2002)

Não deve ser esquecida a importância dos conselhos municipais 
no processo de participação na administração pública municipal, 
porém, não podem ser considerados como únicos espaços de acesso 
e acompanhamento de informações públicas, já que, apesar de suas 
especifi cidades de ação, uma vez que são constituídos para atuar em 
focos defi nidos, o volume de informações e a dependência de inte-
resses particulares de seus participantes não permitem que se abra 
mão da participação de todos os cidadãos.

Deve-se ter em mente também questões ligadas à questão do 
sigilo e da privacidade quando se discute o acesso às informações, 
conforme será discutido no próximo tópico.

O direito de acesso à informação e o sigilo legal

A Lei 8.159/91, que dispõe sobre a política nacional de arquivos 
públicos e privados deixa em seu artigo 22 que “é assegurado o direi-
to de acesso pleno aos documentos públicos” (Brasil,1991) e ainda 
defi ne arquivo em seu artigo segundo como sendo os conjuntos de 
documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos decorrentes 
do exercício de atividades específi cas, qualquer que seja o suporte da 
informação ou a natureza dos documentos.
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E a Constituição Federal de 88 destaca em seu quinto artigo que 
todos têm direito ter acesso a informações, de seu interesse particular 
ou coletivo conforme inciso transcrito a seguir:

Art. 5º XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos públicos 
informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou 
geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabili-
dade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança 
da sociedade e do Estado. (Brasil, 1988)

Sendo que a legislação específi ca, replica em seu quarto artigo, 
praticamente nos mesmos termos, destacando com mais detalhes a 
questão da ressalva em que detalha a restrição oriunda da preocupa-
ção com a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra 
e da imagem das pessoas. 

Art. 4º. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos infor-
mações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, 
contidas em documentos de arquivos, que serão prestadas no prazo 
da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujos si-
gilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, bem 
como à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e 
da imagem das pessoas. (Brasil,1991)

Assim, o direito de acesso não só é garantido por lei como ainda 
pode acarretar identifi cação de ato de improbidade administrativa 
o fato de haver negativa de tal ação por parte do agente público, 
conforme destaca a Lei 8.429/92 que trata de atos de improbidade 
administrativa e que em seu décimo primeiro artigo defi ne:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta con-
tra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão 
que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e 
lealdade às instituições, e notadamente:
IV – negar publicidade aos atos ofi ciais;
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VI – deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. 
(Brasil, 1992)

Já no que diz respeito a questão do acesso a informações pessoais 
e que constam de bases de dados da administração pública, é assegu-
rado ao cidadão o direito de acesso seja para seu conhecimento, seja 
para eventuais retifi cações que devam ser feitas com relação a estas 
informações, não cabendo, inclusive, custos sobre este processo: 

Art. 5º LXXII – conceder-se-á “habeas data”:
a)  para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa 

do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de 
entidades governamentais ou de caráter público;

b)  para a retifi cação de dados, quando não se prefi ra fazê-lo por 
processo sigiloso, judicial ou administrativo; 

LXXVII – são gratuitas as ações de “habeas corpus” e “habeas data”, 
e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. 
(Brasil, 1998)

Entretanto, aspectos ligados a estas questões de acesso a informa-
ções pessoais e suas implicações estão fora do escopo deste estudo por 
envolver aspectos legais mais detalhados, mas pode, no futuro, após 
estudo mais detalhado sobre estes aspectos por profi ssionais da área 
do direito, ser incluído como parte dos serviços a serem disponibili-
zados e devidamente mensurados na segunda dimensão deste índice 
que trata dos serviços disponibilizados pela administração pública.

Mesmo buscando-se o maior nível de transparência possível, 
nem toda informação pode ser disponibilizada e este é o foco do 
próximo tópico.

O sigilo legal

A questão do sigilo à informação é levantada nos casos em que o 
acesso a estas informações pode resultar em prejuízo para a coletivi-
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64  RICARDO CÉSAR GONÇALVES SANT’ANA

dade ou para o Estado, ou dano indevido direta ou indiretamente a 
pessoas físicas ou jurídicas conforme determina o Código Penal em 
seu artigo 153 e 154:

Art. 153. – Divulgar alguém, sem justa causa, conteúdo de documen-
to particular ou de correspondência confi dencial, de que é destina-
tário ou detentor, e cuja divulgação possa produzir dano a outrem:
§ 1º – A. Divulgar, sem justa causa, informações sigilosas ou re-
servadas, assim defi nidas em lei, contidas ou não nos sistemas de 
informações ou banco de dados da Administração Pública; (Incluído 
pela Lei n. 9.983, de 2000)
Art. 154. – Revelar alguém, sem justa causa, segredo, de que tem 
ciência em razão de função, ministério, ofício ou profi ssão, e cuja 
revelação possa produzir dano a outrem. (Brasil, 1940)

Enquanto que a Lei 11.111/05 que regulamenta o inciso XX-
XIII do quinto artigo da Constituição Federal de 88 que faz parte 
do capítulo sobre direitos e deveres individuais e coletivos reafi rma:

Art. 2º. O acesso aos documentos públicos de interesse particular 
ou de interesse coletivo ou geral será ressalvado exclusivamente 
nas hipóteses em que o sigilo seja ou permaneça imprescindível à 
segurança da sociedade e do Estado, nos termos do disposto na parte 
fi nal do inciso XXXIII do caput do Art. 5º da Constituição Federal. 
(Brasil, 2005a)

Abre-se ainda, na mesma lei, a possibilidade de classificação 
destas informações como sendo de alto grau de sigilo conforme 
destacado em seu artigo terceiro:

Art. 3º. Os documentos públicos que contenham informações cujo 
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado 
poderão ser classifi cados no mais alto grau de sigilo, conforme re-
gulamento. (Brasil, 2005a)
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No, entanto, havendo a negativa administrativa por implicar 
em segurança nacional, pode ser requerido ao Juiz que requisi-
te tal prova, e este reconhecendo a procedência do motivo fará 
com que o processo tramite em segredo de justiça, que só vai ces-
sar com o trânsito em julgado da sentença que for condenatória. 
(Daher, 2000)

Com relação ao sigilo da fonte, a constituição destaca em seu Art. 
5º inciso XIV:

Art. 5º XIV – é assegurado a todos o acesso à informação e resguar-
dado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profi ssional. 
(Brasil, 1988)

Portanto, deve-se levar em consideração as situações em que a 
informação encontra-se protegida por sigilo, casos estes que podem 
acarretar pena para aquele ou aqueles que a revelaram, conforme 
destaca o Código Penal em seu artigo 325:

Art. 325. – Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que 
deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação:
Pena – detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, se o fato não 
constitui crime mais grave.
§ 1º Nas mesmas penas deste artigo incorre quem; (Incluído pela 
Lei n. 9.983, de 2000)
I – permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e em-
préstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas 
não autorizadas a sistemas de informações ou banco de dados da 
Administração Pública; (Incluído pela Lei n. 9.983, de 2000)
II – se utiliza, indevidamente, do acesso restrito. (Incluído pela Lei 
n. 9.983, de 2000)
§ 2º Se da ação ou omissão resulta dano à Administração Pública ou 
a outrem; (Incluído pela Lei n. 9.983, de 2000)
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. (Incluído pela 
Lei n. 9.983, de 2000) (Brasil, 1940)
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E mais especifi camente em relação aos servidores públicos, a Lei 
8.429/92 determina no inciso III de seu décimo primeiro artigo:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta con-
tra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão 
que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e 
lealdade às instituições, e notadamente:
III – revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das 
atribuições e que deva permanecer em segredo. (Brasil, 1992)

Portanto, a preocupação com o que divulgar é pertinente, já que 
existem informações que por sua natureza são protegidas e este é o 
assunto do próximo tópico.

Informações protegidas 

Cabe, discorrer, ainda que superfi cialmente, sobre as informações 
que estão protegidas por lei e suas respectivas justifi cativas.

Temos a violação à intimidade, à vida privada e à imagens das pes-
soas, já destacados na constituição em seu quinto artigo 5º, inciso X:

Art. 5º X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 
imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 
material ou moral decorrente de sua violação. (Brasil, 1988)

O sigilo das correspondências e comunicações de dados e telefô-
nicas, também no referenciado artigo quinto da constituição, agora 
destacando o inciso XII:

Art. 5º XII – é inviolável o sigilo da correspondência e das comuni-
cações telegráfi cas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, 
no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei 
estabelecer para fi ns de investigação criminal ou instrução processual 
penal. (Brasil, 1988)
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De informações que possam interessar à segurança da sociedade 
e do Estado:

Art. 5º XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos públicos 
informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou 
geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabi-
lidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança 
da sociedade e do Estado. (grifo do autor) (Brasil, 1988)

Da publicidade de atos processuais quando podem ferir a inti-
midade ou o interesse social:

Art. 5º LX – a lei só poderá restringir a publicidade dos atos proces-
suais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. 
(Brasil, 1988)

E ainda destacado na Lei 8.159/91 que regulamenta a política 
nacional de arquivos públicos e privados defi ne em seu vigésimo 
terceiro artigo:

Art. 23. Decreto fi xará as categorias de sigilo que deverão ser obe-
decidas pelos órgãos públicos na classifi cação dos documentos por 
eles produzidos.
§ 1º Os documentos cuja divulgação ponha em risco a segurança da 
sociedade e do Estado, bem como aqueles necessários ao resguardo 
da inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da 
imagem das pessoas são originariamente sigilosos.
§ 2º O acesso aos documentos sigilosos referentes à segurança da 
sociedade e do Estado será restrito por um prazo máximo de 30 
(trinta) anos, a contar da data de sua produção, podendo esse prazo 
ser prorrogado, por uma única vez, por igual período.
§ 3º O acesso aos documentos sigilosos referente à honra e à imagem 
das pessoas será restrito por um prazo máximo de 100 (cem) anos, a 
contar da sua data de produção. (Brasil, 1991)

Tecnologia_e_Gestao_Publica_Municipal (2ªPROVA).indd   67Tecnologia_e_Gestao_Publica_Municipal (2ªPROVA).indd   67 23/1/2010   19:02:5823/1/2010   19:02:58



68  RICARDO CÉSAR GONÇALVES SANT’ANA

Assim, entende-se que seja importante uma participação do 
setor jurídico da prefeitura durante o processo de preparação e le-
vantamento de informações que serão disponibilizadas para que se 
garanta que dados tidos como sigilosos não sejam divulgados, mas 
sempre buscando o objetivo de atingir o maior volume possível de 
informações disponibilizadas à sociedade e esta questão é aprofun-
dada no próximo tópico. 

Quebra do sigilo

Para a mensuração proposta, a questão do sigilo de informações 
tem importância na delimitação de atuação da medida que se fará do 
uso das tecnologias da informação no uso da informação, não sendo, 
portanto, escopo deste texto a análise ou mesmo o aprofundamento 
de mecanismos e implicações de situações em que se faz necessária 
a quebra do sigilo de informações. 

O foco, assim, fi ca restrito ao acesso e uso de dados somente que 
devem ser públicos, bem como no provimento de serviços que de-
vem ser prestados à sociedade, cuja interação entre o poder público 
e a sociedade pode ser mediado pelas TICs, conforme descrito no 
capítulo 4, no tópico “A estrutura do modelo”, mais especifi camente 
na dimensão 1 que trata do acesso à informação. 

Divulgando planos, programas e ações

A importância da divulgação de informações oriundas da admi-
nistração pública não fi ca restrita apenas ao controle de improbidades 
administrativas ou procedimentos de corrupção ou mesmo malver-
sação do erário público, mas está também na possibilidade de trazer 
para o mesmo lado agentes públicos e cidadãos pela possibilidade de 
discussão ampla e aberta de como se pretende que sejam os rumos a 
serem tomados pelo município em todos os seus aspectos.
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Tornar público os estudos e projetos que são desenvolvidos pela 
gestão pública municipal pode ser um ponto de atração para a parti-
cipação popular, além de levar a um incremento da colaboração dos 
cidadãos que em última instância são os principais interessados no 
planejamento a longo prazo de seus municípios.

Os projetos de planejamento, principalmente os de longo prazo, 
deveriam ser de origem popular, a partir de ampla discussão, e não 
de partidos ou grupos de interesse.

A justifi cativa de que o custo de divulgação de tais informações 
torna proibitiva a busca por uma ampla participação popular já não 
se aplica graças ao advento de novas TICs que viabilizam, a custos 
ínfi mos, a construção de mecanismos tanto de divulgação como de 
obtenção de colaborações por parte da sociedade, viabilizando um 
amplo espaço de debate e troca de ideias que só tende a enriquecer 
os processos de elaboração de planejamento estratégico para o futuro 
dos municípios. 

O Decreto 5.482/05 que dispõe sobre a divulgação de dados e in-
formações pelos órgãos e entidades da administração pública federal, 
por meio da Rede Mundial de Computadores – Internet – trata, entre 
outros assuntos, em seu artigo segundo, sobre a participação popular 
na elaboração da política urbana por meio, inclusive, do acompanha-
mento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano:

Art. 2º. A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desen-
volvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, 
mediante as seguintes diretrizes gerais:
II – gestão democrática por meio da participação da população e de 
associações representativas dos vários segmentos da comunidade 
na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas 
e projetos de desenvolvimento urbano. (Brasil, 2001)

E ainda no mesmo decreto, em seu trigésimo sétimo artigo, a 
determinação clara da necessidade de divulgação do Estudo Prévio 
de Impacto de Vizinhança, que aliás fi gura como um dos indicadores 
do modelo proposto neste estudo:
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Art. 37. Parágrafo único. Dar-se-á publicidade aos documentos 
integrantes do EIV1, que fi carão disponíveis para consulta, no órgão 
competente do Poder Público municipal, por qualquer interessado. 
(Brasil, 2001)

Já em seu quadragésimo artigo, destaca-se a defi nição e a neces-
sidade de publicidade do plano diretor e dos documentos gerados 
durante sua elaboração, salientando, ainda, a fiscalização de sua 
implementação. 

Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento 
básico da política de desenvolvimento e expansão urbana.
§ 4º No processo de elaboração do plano diretor e na fi scalização de 
sua implementação, os Poderes Legislativo e Executivo municipais 
garantirão:
II – a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos;
III – o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações 
produzidos. (Brasil, 2001)

A participação ativa dos cidadãos e da sociedade civil nas deci-
sões estratégicas sobre o planejamento dos municípios pode levar a 
uma cooperação maior da própria sociedade que passa a atuar como 
coautora dos projetos e pode então atuar de forma efetiva na tarefa 
de controle social.

Uma política informacional ativa por parte dos governos é essen-
cial para uma prática transparente e responsável de planejamento, 
que por sua vez é precondição para a sociedade civil e os cidadãos 
poderem exercer sua função de controle social. (Fowler, 2000)

A divulgação de ações e demais informações por parte da admi-
nistração pública não pode estar ligada à intenção de se destacar este 

 1 EIV – estudo prévio de impacto de vizinhança.
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ou aquele agente público como ferramenta de divulgação pessoal, e 
uma forte preocupação que se deve manter com relação à divulgação 
e publicidade dos atos e ações da administração pública está ligada a 
autopromoção dos agentes público, conforme a Constituição Federal 
de 88 prevê:

Art. 37. [...] § 1º - A publicidade dos atos, programas, obras, servi-
ços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, 
informativo ou de orientação social, dela não podendo constar no-
mes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de 
autoridades ou servidores públicos. (Brasil, 1988)

E como o legislador constituinte pela expressão “que caracterizem 
promoção pessoal” teve o cuidado de deixar o arbítrio dos adminis-
tradores e das autoridades públicas fi scalizadoras o julgamento dos 
fatos caracterizadores e, também, descaracterizadores da promoção 
pessoal, podem surgir problemas quando da apreciação pelos tribu-
nais de contas e pelos tribunais eleitorais. 

Destaca-se desta forma a importância da não utilização de nomes, 
símbolos ou imagens que possam caracterizar promoção pessoal das 
autoridades ou servidores públicos. 

Outro conjunto de informações importantes está ligado ao orça-
mento, que será tratado no próximo tópico.

O orçamento

O Orçamento, documento que prevê as receitas e despesas do 
governo no período de um ano, deveria ser elaborado por bairros, 
com base em prioridades, indicadores socioeconômicos, metas, 
transparência de resultados obtidos2 e, de preferência, com um gestor 

 2 Na esfera federal, uma reforma do Estado, realizada no segundo mandato do 
presidente Fernando Henrique, criou um orçamento com metas e objetivos 
mensuráveis, sistema este mantido pelo governo Lula.
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que respondesse pelo cumprimento das ações e programas aprovados 
na lei orçamentária, instrumentalizando, assim, a sociedade para 
controlar gestão da coisa pública. 

Com a transparência ocorrendo desde a elaboração do Orçamento 
até sua execução, cria-se um pacto entre o prefeito e a sociedade, que 
pode colaborar na erradicação de vícios e na melhor destinação dos 
recursos públicos. 

Para o planejamento estratégico de ações de médio prazo nos 
municípios tem-se o Plano Plurianual (PPA) do qual se derivam as 
Leis de Diretrizes Orçamentárias e as Leis de Orçamento Anuais. 

No PPA são defi nidas, contemplando um período de quatro anos, 
as diretrizes, os objetivos e metas da administração pública para as 
despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos 
programas de duração continuada. 

Um dos objetivos do PPA é dar transparência à aplicação de 
recursos e aos resultados esperados, facilitando o gerenciamento das 
ações do governo e atribuindo responsabilidade pelo monitoramento 
destas ações.

A transparência e acesso às informações do Plano Plurianual são 
avaliados pelo indicador “1.1.1.1. Plano Plurianual”.

Para cada exercício fi nanceiro, deverá ser elaborada a Lei de Dire-
trizes Orçamentárias (LDO) com as metas e prioridades servindo de 
base para a Lei Orçamentária Anual (LOA) que proverá os recursos 
necessários para ação constante da LDO.

A disponibilização de informações sobre a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias é mensurada no modelo aqui proposto por meio do 
indicador “1.1.1.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO” e a 
disponibilização de informações sobre a LOA, por meio do indicador 
“1.1.1.3. Lei Orçamentária Anual – LOA”.

Assim, esses três documentos devem estar articulados de tal 
forma que a execução das ações governamentais esteja vinculada à 
demonstração de sua compatibilidade com esses instrumentos de 
planejamento conforme demonstrado na Figura 3. 

Os projetos de Orçamento tramitam nas Câmaras Municipais e 
têm de ser aprovados até o mês de dezembro anterior à sua aplicação, 
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e a sociedade em geral deve participar o mais ativamente possível do 
acompanhamento deste processo, buscando minimizar o uso político 
de verbas e investimentos. 

O resultado da disponibilização de informações sobre o PPA, 
sobre a LDO e sobre a LOA se consolidam no indicador “1.1.1. 
Orçamento”. 

Sem dúvida, uma das informações mais sensíveis aos cidadãos 
diz respeito ao volume de receitas arrecadadas pelo poder público e 
este é o assunto do próximo tópico.

Informações sobre a arrecadação e fontes de 
receita

Ponto de partida para o debate e defi nição de estratégias de ação é a 
questão do montante que dispõe o poder público municipal. É com es-
ses recursos que toda a máquina pública irá funcionar e que serão via-
bilizados os investimentos em infraestrutura e desenvolvimento social. 

As fontes de receita da Administração Municipal são diversifi ca-
das e geralmente são motivo de disputas constantes entre as esferas 
que compõem a federação. 

Existem as receitas provenientes de repasses do governo federal, 
do governo estadual e a arrecadação local proveniente de impostos e 

Plano Plurianual - PPA (2010-2013)

LDO 2010

LOA 2010

LDO 2011

LOA 2011

LDO 2012

LDO 2012

LDO 2013

LDO 2013

Figura 3. Integração entre o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentária e a Lei 
de Orçamento Anual.
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tributos de âmbito municipal, como os Impostos Predial e Territorial 
Urbano entre outros.

Conhecer o montante e a origem desses recursos pode ser de 
grande importância para os cidadãos para estes mesmos possam 
cobrar ações mais efetivas por parte dos agentes públicos ou mesmo 
compreender quando não se consegue resolver determinadas neces-
sidades por falta de verba. 

Um bom gestor deveria se esforçar para demonstrar de quanto 
dispõe para cobrir os custos da máquina administrativa e ainda 
investir em obras e projetos sociais, valorizando ainda mais sua 
capacidade de gerir e aplicar de forma efi ciente esses recursos que 
na verdade são da própria comunidade e portanto não deveria haver 
motivos para omitir tais informações. 

Dentre as receitas que devem ter suas informações disponibiliza-
das, destacamos os repasses realizados pela esfera federal, que, por 
força da Lei 9.452/97 já são informados às Câmaras Municipais que 
podem aferir com as informações disponibilizadas pelas Prefeituras 
já que estas também deverão informar a sociedade no prazo de dois 
dias a partir da liberação, conforme detalhado abaixo:

Art. 1º. Os órgãos e entidades da administração federal direta e as 
autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de 
economia mista federais notifi carão as respectivas Câmaras Mu-
nicipais da liberação de recursos fi nanceiros que tenham efetuado, 
a qualquer título, para os Municípios, no prazo de dois dias úteis, 
contado da data da liberação.
Art. 2°. A Prefeitura do Município beneficiário da liberação de 
recursos, de que trata o Art. 1° desta Lei, notifi cará os partidos 
políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, 
com sede no Município, da respectiva liberação, no prazo de dois dias 
úteis, contados da data de recebimento dos recursos. (Brasil, 1997)

Portanto já é uma obrigação legal disponibilizar estas informa-
ções, funcionalidade que está identifi cada no modelo aqui proposto 
como parte do indicador “1.1.2.2. Recursos Recebidos”.
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Além dos recursos repassados existem ainda as receitas obtidas 
por meio do recolhimento de impostos e tributos de responsabilidade 
da administração municipal, como por exemplo o Imposto sobre a 
Propriedade predial e Territorial Urbana – IPTU, e tantos outros, 
que compõem o volume de verbas disponíveis, receitas estas identi-
fi cadas pelo indicador “1.1.2.1. Tributos arrecadados”. 

É com esses recursos que o gestor público terá de atender as 
demandas municipais, respeitando percentuais preestabelecidos de 
vinculações com áreas estratégicas como educação e saúde, e decidin-
do entre as necessidades quais devem ser atendidas e de que forma. 

Os cidadãos conhecem as necessidades (sentem seus refl exos 
diretos), e precisam participar de forma efetiva nestas decisões, já 
que lhes diz respeito tanto os resultados como os recursos a serem 
utilizados. 

Assim, os cidadãos devem ter acesso amplo e irrestrito ao mon-
tante de receitas que a administração pública municipal dispõe 
de tal forma que se possa consultar os dados por dimensões como 
departamento, tributo ou geral, gerando, assim, uma fl exibilidade 
de acesso que minimize o custo da interação na questão de tempo, 
facilitando o processo de análise, e os resultados dos dois indicadores 
citados sobre recursos repassados e tributos arrecadados refl etem no 
resultado único no indicador “1.1.2. Receitas”.

Se conhecer o volume de receitas é importante, não menos o é o 
detalhamento da aplicação desses recursos, e este é o foco do próximo 
tópico. 

Destinação das verbas e divulgação da execução 
orçamentária

A destinação das verbas públicas, se estiver sob os olhares cui-
dadosos e criteriosos daqueles que são seus verdadeiros donos, ou 
seja, os cidadãos, é descrita de forma muito clara e esclarecedora por 
Peter Drucker:
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O governo democrático baseia-se na crença de que a primeira 
obrigação dos representantes eleitos é defender seus eleitores contra 
a avidez do governo. Assim, o Estado de verbas políticas corrói cada 
vez mais as fundações de uma sociedade livre. Os representantes 
eleitos despojam seus eleitores para enriquecer grupos de interesses 
especiais e, com isso, comprar seus votos. Isso é uma negação do 
conceito de cidadania – e está começando a ser visto como tal. O 
fato de esse comportamento estar corroendo as próprias fundações 
do governo representativo é demonstrado pelo número decrescente 
de eleitores que participam das votações e também pelo declínio, em 
todos os países, do interesse pela função do governo, pela política. 
Em vez disso, os eleitores votam cada vez mais pensando: “O que 
posso ganhar com isso”. (Drucker, 1999a)

Cabendo, aos cidadãos, portanto, a tarefa de cuidar de seu patri-
mônio comum, mas não se trata de tarefa fácil. 

A burocracia impera e os processos tendem a ser complexos com 
o intuito de aumentar o controle e de se evitar desvios. 

Mas esta complexidade tende a manter o cidadão comum distante 
deste processo, até pela difi culdade de se entender o que realmente 
está sendo feito, como está sendo pago, a quem e de que forma.

Os governos devem portanto buscar formas de simplificar a 
apresentação desses dados de tal forma a favorecer um entendimento 
o mais amplo possível por parte da sociedade com relação à forma 
com que os recursos estão sendo empregados.

A apresentação clara e transparente dos objetivos, dos recursos 
aplicados e de outras informações necessárias para a compreensão dos 
processos decisórios é fundamental para que a sociedade possa cobrar 
resultados e criticar omissões de seus governantes e representantes 
políticos. (Fowler, 2000)

O simples fato da possibilidade de acesso por parte dos cidadãos 
ou de entidades da sociedade civil a informações detalhadas sobre 
as destinações das verbas públicas pode coibir improbidades admi-
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nistrativas ou mesmo aplicação dos recursos de forma inadequada 
pelo receio de punições diretas ou por via das urnas, já que estas 
informações poderiam ser utilizadas por forças opositoras.

Outra informação importante diz respeito ao comprometimento 
com despesas correntes que são representadas pelo pagamento de 
salários dos servidores, materiais de escritório, contas de luz, água, 
telefone e serviços de manutenção.

Inclui-se, neste estudo, no indicador “1.1.3. Despesas”, a efeti-
vação de pagamentos referentes à contratação de obras (toda cons-
trução, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada 
por execução direta ou indireta) e de serviços de terceiros com o fi m 
de atender a toda atividade destinada a obter determinada utilidade 
de interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, 
instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, 
manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou 
trabalhos técnico-profi ssionais (Brasil, 1993) e ainda pagamentos 
efetuados a título de repasse a instituições ou a pessoas físicas ou 
jurídicas em função de programas municipais.

Acompanhar de forma direta detalhes sobre como estão se efe-
tivando os pagamentos realizados pela prefeitura pode coibir ou 
minimizar o uso político na decisão de quem receberá seus valores 
a receber da prefeitura e em que ordem, possibilidade esta que é 
identifi cada pelo indicador “1.1.3.1. Pagamentos efetuados pela 
administração pública municipal”. 

Também devem ser acompanhados os desembolsos realizados 
a título de repasse de verbas a instituições do terceiro setor, para 
empresas como parte de projetos de incentivo público ou mesmo 
a pessoas físicas como resultado de programas de apoio às classes 
mais necessitadas. 

Por se tratar de verbas públicas, espera-se que por processo de 
disponibilização adequado sejam apresentadas informações detalha-
das sobre estes repasses com maior nível de importância nos casos 
em que se tratam de empresas ou mesmo nos casos de instituições 
de cunho fi lantrópico. 
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Mais uma vez a proximidade proporcionada pela esfera municipal 
facilita a verifi cação da existência de tais instituições e os resultados 
de suas ações, podendo-se, assim, avaliar o quão válidos são estes 
repasses, e por que não buscar por sua efetividade em processos de 
transparência destas instituições.

Já nos casos de repasses a empresas privadas, como, por exemplo, 
em projetos de incentivo à criação de empregos ou de manutenção 
as empresas que estejam passando por difi culdades, em que, por 
exemplo, aluguéis são pagos pela prefeitura até que as empresas 
tenham condições de se manter, cabendo nestes exemplos o acom-
panhamento dos munícipes, a validade de tais custos e ainda se os 
valores que estão sendo repassados são coerentes com o valor real 
necessário.

Esses tipos de repasse são apresentados e geridos, na maioria das 
vezes, por comissões municipais, que têm como fi nalidade ratifi car 
essas destinações e confi gurar divulgação de tais gastos, porém, em 
se tratando se verbas públicas, todos os cidadão devem ter acesso às 
informações sobre esses repasses.

Para avaliar a disponibilidade desse tipo de desembolso da pre-
feitura, apresenta-se o indicador “1.1.3.2. Recursos Repassados”, 
tratado de forma independente do indicador 1.1.3.1 em virtude do 
conjunto específi co de informações ligado a cada um deles.

Assim o indicador “1.1.3. Despesas” refl ete a resultante dos dois 
indicadores apresentados 1.1.3.1. e o 1.1.3.2.

Uma vez identifi cadas as destinações das verbas, se faz necessário 
conhecer os detalhes de como ocorreram essas transações e este é o 
foco do próximo tópico.

Processos de aquisição e de contratação

Os processos pelos quais se realizam as compras e contratações 
de serviços também são de suma importância já que podem, por 
incompetência ou vício, se transformar em fonte de custos adicionais 
e desnecessários. 
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Acompanhar e entender esses processos pode trazer à sociedade 
civil a possibilidade de minimizar atos lesivos ao erário público e, 
para que isso seja possível, uma solução bastante viável é a busca 
por transparência total nesses processos.

Com relação às compras, a Lei 8.666/93 defi ne ‘compras’ como 
toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só 
vez ou parceladamente e o acesso detalhado a informações como 
descrição do produto (com respectivas características que possam 
interferir no preço), bem como sobre a quantidade adquirida e sobre 
o fornecedor, pode inibir eventuais superfaturamentos que de outra 
forma seriam de difícil análise.

Cabe ainda aos cidadãos, e esta ação é facilitada pela proximidade 
propiciada pela esfera municipal, o acompanhamento da realidade 
factual das compras realizadas, ou seja, a verifi cação dentro de seus 
próprios contextos se as compras realizadas realmente conferem com 
o que se tem acesso. 

Assim, se encontramos, por exemplo, um processo de compra 
que indica a aquisição de ‘n’ bancos de jardim com uma determinada 
característica de qualidade e de preço e em um passeio pela cidade nos 
deparamos com tais bancos, em quantidade e ou qualidade inferior, 
cabe manifestar-se, preferencialmente por meio de funcionalidades 
disponibilizadas pela própria prefeitura, cobrando maiores informa-
ções sobre tais disparidades.

Outra vantagem do acesso a estas informações está na possibili-
dade de acompanhamento da destinação desses bens, colaborando 
para a sua utilização em prol do bem público ou de acordo com o fi m 
a que foram destinados. 

Quantidades adquiridas em proporções exageradas ou que in-
diquem possibilidade de desvio ou de desperdiço passam a fi car 
aparentes.

A possibilidade de acompanhamento de informações sobre 
os processos de compra está identificada pelo indicador “1.2.1. 
Compras”

A Lei 8666/93 estabelece, ainda, os princípios gerais que dis-
ciplinam os contratos administrativos, e as licitações em seu artigo 
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118 mandam que os Municípios adaptem suas normas ao disposto 
nesta Lei, em harmonia com o princípio da autonomia, inscrito na 
Constituição Federal (Szklarowsky, 2002).

O principal processo utilizado pelas administrações municipais 
no processo de compra é a licitação que será foco da atenção do 
próximo tópico.

Licitações 

Nos processos de aquisição, venda ou prestação de serviços, o 
procedimento da licitação tem como objetivo proporcionar à ad-
ministração pública uma forma mais vantajosa, respeitando-se os 
princípios constitucionais da legalidade, isonomia, impessoalidade, 
moralidade e publicidade, sendo regulamentado, atualmente, pela 
Lei 8.666/93 que regulamenta o Art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração 
Pública. (Brasil, 1993)

Portanto, a disponibilização ampla de dados sobre os processos 
licitatórios torna-se de fundamental importância para que seja ga-
rantida a lisura de atos do poder público, acesso este que é garantido 
pela Lei 8.666/93 que estabelece claramente que a licitação não 
será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu 
procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a res-
pectiva abertura e ainda podendo qualquer cidadão acompanhar o 
seu desenvolvimento, desde que não interfi ra de modo a perturbar 
ou impedir a realização dos trabalhos.

A Lei 8.666/93 instituiu, ainda, a realização de licitação por 
meio das modalidades de concorrência, pregão, tomada de preços, 
convite, concurso e leilão, defi nindo os princípios para contratações 
por meio de dispensa e inexigibilidade de licitação e estabelece os 
valores-limite para as estimativas de cada modalidade. 

A licitação visa garantir a moralidade dos atos administrativos e 
dos procedimentos da administração pública e deve ser processada 
e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 

Tecnologia_e_Gestao_Publica_Municipal (2ªPROVA).indd   80Tecnologia_e_Gestao_Publica_Municipal (2ªPROVA).indd   80 23/1/2010   19:02:5923/1/2010   19:02:59



TECNOLOGIA E GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL  81

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da pu-
blicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 
(Brasil, 1993)

Baseado nesta importância, um dos aspectos que constituem o 
índice identifi ca o nível de utilização das TICs para publicidade de 
processos licitatórios por meio do indicador “1.2.2. Licitações”.

Vale aqui um destaque para a importância do cruzamento de 
informações, que devem estar, portanto, devidamente disponíveis, 
já que a licitação de obras e serviços só é possível quando existir 
previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das 
obrigações decorrentes da realização das obras ou dos serviços a se-
rem executados no exercício fi nanceiro e ainda estabelecidas no Plano 
Plurianual, conforme estabelece a Lei 8666/93 em seu artigo sétimo:

§ 2º As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:
I – houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e 
disponível para exame dos interessados em participar do processo 
licitatório;
II – existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a 
composição de todos os seus custos unitários; 
III – houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o 
pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem 
executadas no exercício fi nanceiro em curso, de acordo com o res-
pectivo cronograma;
IV – o produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabe-
lecidas no Plano Plurianual de que trata o Art. 165 da Constituição 
Federal, quando for o caso. (Brasil, 1993)

Destaque-se, ainda, a menção à divulgação dada no inciso I: 
“disponível para exame dos interessados [...]” e no inciso II a preo-
cupação com existência de orçamento detalhado, com as planilhas 
projetando a composição de todos os custos unitários.

Existem duas hipóteses para que a administração pública não 
realize o processo licitatório. 
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Uma delas é o caso de inexigibilidade, quando é impossível 
promover-se a competição, pois apenas um dos concorrentes reúne 
qualidades que o tornam único e exclusivo. 

Outra hipótese é por meio da dispensa, quando os custos necessá-
rios à licitação ultrapassam benefícios que dela poderão ser obtidos. 

Cabe, também nas licitações, o cuidado com a divulgação prévia 
de determinadas informações que podem prejudicar a lisura ou 
mesmo privilegiar elementos envolvidos em disputa, há de se ter o 
cuidado com a divulgação das informações, conforme já destaca o 
Código Penal, em seu Art. 326: 

Art. 326. – Devassar o sigilo de proposta de concorrência pública, 
ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo:
Pena – Detenção, de três meses a um ano, e multa. (Brasil, 1940)

Ou ainda conforme determina a Lei 8.429/92 que dispõe sobre as 
sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento 
ilícito em seu décimo primeiro artigo e mais especifi camente em seu 
inciso VII:

Art. 11º Constitui ato de improbidade administrativa que atenta con-
tra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão 
que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e 
lealdade às instituições, e notadamente:
VII – revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, 
antes da respectiva divulgação ofi cial, teor de medida política ou 
econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. 
(Brasil, 1992)

Assim, a existência do processo, bem como seu desenvolvimento, 
deve ser amplamente divulgado, tendo-se o cuidado de manter sob 
sigilo as informações relativas à própria disputa entre os partici-
pantes, que antes do momento certo, poderiam prejudicar a própria 
lisura do processo. 
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Contratos e seus aditivos

Os contratos3 fi rmados entre a administração pública municipal 
e seus fornecedores norteiam as relações, já que se trata de acordo de 
vontades para o fi m de adquirir, resguardar, modifi car ou extinguir di-
reitos, e merece especial atenção no que diz respeito à sua publicidade 
quando se trata de contratos que envolvem a administração pública. 

Considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou 
entidades da Administração Pública e particulares, em que haja um 
acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obri-
gações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. (Brasil, 1993)

A Lei 8666/93 também disciplina todos os contratos, não im-
portando o nome que se lhes dê, já que a lei é apenas exemplifi cati-
va, tais como as obras, serviços, inclusive publicidade, alienações, 
compras, locações e quaisquer acordos, ajustes, convênios e outros 
instrumentos semelhantes.

Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos 
administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicida-
de, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (Brasil, 1993)

E inclui ainda os convênios, acordos e demais instrumentos cele-
brados pela Administração, conforme determina em seu artigo 116:

Art. 116. Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos 
convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres cele-
brados por órgãos e entidades da Administração.

 3 Derivado do latim contractus, de contrahere, o termo contrato possui o sentido 
de ajuste, convenção, pacto, transação. Expressa, assim, a ideia do ajuste, da 
convenção, do pacto ou da transação fi rmada ou acordada entre duas partes 
ou mais para um fim qualquer, ou seja, adquirir, resguardar, modificar ou 
extinguir direitos. Traz o vocábulo, por vezes, o sentido de expressar o próprio 
instrumento em que se elabora o contrato, isto é, o documento escrito em que 
o contrato se materializou e pelo qual se prova sua existência. (Silva, 2001)
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E, ainda, determina esta lei que a minuta do futuro contrato, o 
seu esboço, deve ser elaborada, na fase da licitação, acompanhan-
do obrigatoriamente o instrumento convocatório, dando-se-lhe a 
devida publicidade, conforme inciso III do segundo parágrafo do 
quadragésimo artigo:

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série 
anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, 
o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida 
por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e 
proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, 
obrigatoriamente, o seguinte:
§ 2º Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante:
III – a minuta do contrato a ser fi rmado entre a Administração e o 
licitante vencedor. (Brasil, 1993)

Esses documentos deverão ser previamente examinados e apro-
vados pela assessoria jurídica da Administração, o mesmo ocorrendo 
com as minutas de convênios, acordos ou ajustes de qualquer natu-
reza conforme parágrafo único do artigo 38 da Lei 8666/93:

Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as 
dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente 
examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração. 
(Redação dada pela Lei n. 8.883, de 1994)

Para efi cácia dos contratos administrativos, a lei determina como 
indispensável a publicidade, ainda que resumida, e ainda estipula pra-
zo para seja feita tal publicação, conforme parágrafo único do artigo 61:

Art. 61. Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de 
seus representantes, a fi nalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, 
o número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilida-
de, a sujeição dos contratantes às normas desta Lei e às cláusulas 
contratuais.
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Parágrafo único. A publicação resumida do instrumento de contrato 
ou de seus aditamentos na imprensa ofi cial, que é condição indispen-
sável para sua efi cácia, será providenciada pela Administração até o 
quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no 
prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda 
que sem ônus, ressalvado o disposto no Art. 26 desta Lei. (Redação 
dada pela Lei n. 8.883, de 1994) (Brasil, 1993)

Outro ponto de destaque na questão dos contratos é a utilização 
da possibilidade de se incluir aditamentos aos contratos, o que confe-
re na prática uma certa fl exibilidade ao processo e pode ser utilizada 
de má-fé ou por incompetência pelo agente público, cabendo por-
tanto o acompanhamento detalhado também desse instrumento que 
pode modifi car prazos e valores inicialmente estabelecidos. 

Portanto, fi ca demonstrada claramente a importância da publici-
dade e de possibilidade de acompanhamento por parte dos cidadãos 
e da sociedade civil dos contratos e congêneres fi rmados pela pre-
feitura, elemento este também elencado entre os indicadores para 
mensurar o uso das TICs para disponibilização de informação pela 
administração pública municipal.

Sobre os funcionários municipais

A participação igualitária de todos os cidadãos nas oportunidades 
de emprego no setor público é direito inalienável, e uma forma de se 
garantir esta característica é a transparência total nos processos de 
seleção e contratação.

E a importância não para apenas na igualdade de condições para 
ingresso, mas também na questão de indicações não baseadas na 
competência do candidato (apadrinhamento), que pode ser utilizado 
como moeda política, não só nas contratações sem concurso, mas 
em processos de seleção em que há a realização de concurso com 
possibilidade de violação da imparcialidade no processo de avalia-
ção dos candidatos, ato este previsto na Lei 8429/92: “Art. 11. [...] 
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V – frustrar a licitude de concurso público;” (Brasil, 1992), como um 
ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios 
da administração pública. 

Uma gestão pública municipal, baseando-se na necessidade de 
transparência e licitude de seus processos de contratação de pessoal 
deve buscar, inicialmente, mecanismos de disponibilização de infor-
mações sobre as oportunidades que são abertas para seus quadros 
de colaboradores. 

Divulgar ‘amplamente’ as oportunidades de trabalho no funcio-
nalismo municipal, não se restringindo apenas à divulgação estabe-
lecida pela legislação, permite que se dê oportunidade, ou ao menos 
a informação sobre ela, a todos os munícipes e ainda possibilita que 
se realize um processo de seleção com uma gama maior de opções 
podendo obter maior efi ciência no processo de escolha, obtendo-se 
profi ssionais mais bem preparados. 

Para verifi car o nível de uso das TICs nesta questão, propõe-se 
o indicador “1.3.1. Oportunidades de Emprego”.

Uma vez realizada a divulgação das oportunidades de emprego 
no serviço público municipal, cabe estabelecer um conjunto de 
medidas para que o processo de realização dos concursos transcorra 
da forma mais transparente possível, com a divulgação ampla de 
informações sobre concursos previstos, em andamento e concluídos, 
e informações complementares, como textos das provas, gabaritos e 
listas de aprovados. 

Deve-se buscar, ainda, a disponibilização de opção para inscrição 
para participação nos concursos pela própria Internet.

Dessa forma os munícipes podem acompanhar todo o processo, 
sendo esta funcionalidade prevista pelo indicador: “1.3.2. Concursos 
(acompanhamento)”. 

Após divulgação das oportunidades e do processo de seleção e 
concursos, cabe divulgar o processo de contratação e alocação de 
funcionários pelas administrações públicas, para que se minimize 
pela exposição o uso de processos de seleção para contratação de 
funcionários que na verdade serão alocados em setores ou mesmo 
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funções diferentes, apenas para justifi car e ou viabilizar sua entrada 
no serviço público, vindo posteriormente a ocupar cargos superiores. 

A disponibilização dessas informações podem ajudar, também, 
na identifi cação do perfi l de contratações que estão sendo realizadas 
para os cargos de confi ança, minimizando o uso político deste recurso 
ou mesmo expondo casos de nepotismo. 

Para avaliar o nível de uso das TICs no processo de acompanha-
mento dessas informações propõe-se o indicador: “1.3.3. Contrata-
ção de Pessoal”.

O resultado desses três indicadores se refl ete no indicador de nível 
hierárquico superior: “1.3. Ofertas de Emprego”. 

Divulgando dados sobre o município

Divulgar a cidade não só para os munícipes, mas também no 
âmbito da Internet é tarefa a ser cumprida pela administração pública 
municipal. 

Internamente (aos próprios munícipes), com o intuito de garantir-
lhes possibilidade de participação nas questões locais e subsidiando-
os com dados para que possam participar de forma mais ativa nas 
decisões e ainda podendo atuar no controle e acompanhamento da 
desenvoltura da administração municipal, ampliando ainda as pos-
sibilidades de os munícipes participarem dos eventos locais. 

Externamente, com o intuito de trazer visibilidade ao município 
que com isso pode ganhar interessados em investir ou mesmo em 
vir a morar nele, ampliando, ainda, principalmente nos casos de 
municípios com vocação turística, sua atratividade.

Destaca-se neste aspecto que, com relação às notícias do mu-
nicípio, considerou-se esta uma tarefa que pode ser executada, de 
forma mais efi ciente, pela própria imprensa local, e que realizada 
pela própria prefeitura poderia consumir recursos e até mesmo ter 
uso político em seu processo editorial.

Fundamental para o planejamento a longo prazo e também para 
nortear decisões da gestão pública municipal, o Plano Diretor, os 
documentos gerados durante sua elaboração e ainda o processo de 
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fi scalização de sua execução devem ser alvo de grande esforço de di-
vulgação, conforme já destacado no capítulo 2, tópico “Divulgando 
planos, programas e ações”. 

E para avaliar este quesito, propõe-se o indicador “1.4.1. Plano 
Diretor”. 

Na Lei 10.257/01, que regulamenta os artigos 182 e 183 da 
Constituição Federal de 88 que tratam da política urbana, em seu 
artigo quarto, que trata dos instrumentos utilizados na política ur-
bana, como os citados no indicador “1.4.2. Instrumentos relativos 
à Política Urbana”, determina a necessidade de publicidade de tais 
documentos em seu parágrafo terceiro:

Art. 4º [...] § 3º Os instrumentos previstos neste artigo que deman-
dam dispêndio de recursos por parte do Poder Público municipal 
devem ser objeto de controle social, garantida a participação de co-
munidades, movimentos e entidades da sociedade civil. (Brasil, 2001)

Na questão da defi nição da Política Urbana destacamos, ainda, os 
Instrumentos relativos à Política Urbana (conforme Lei 10.257/01), 
que são alvo do indicador 1.4.2.:

– disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo;
– zoneamento ambiental;
– planos, programas e projetos setoriais;
– planos de desenvolvimento econômico e social;
– contribuição de melhoria;
– incentivos e benefícios fi scais e fi nanceiros;
– desapropriação;
– servidão administrativa;
– limitações administrativas;
– tombamento de imóveis ou de mobiliário urbano;
– instituição de unidades de conservação;
– instituição de zonas especiais de interesse social;
– concessão de direito real de uso;
– concessão de uso especial para fi ns de moradia;
– parcelamento, edifi cação ou utilização compulsórios;
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– usucapião especial de imóvel urbano;
– direito de superfície;
– direito de preempção;
– outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso;
– transferência do direito de construir;
– operações urbanas consorciadas;
– regularização fundiária;
– assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e 

grupos sociais menos favorecidos;
– referendo popular e plebiscito;
– estudo prévio de impacto ambiental (EIA) 
– estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV). (Brasil,2001)

Tais instrumentos mereceriam por si só um indicador individual 
para cada um, o que acarretaria um aumento no número de indica-
dores e consequentemente de custo e complexidade para aplicação 
do modelo ora proposto (vide comentário sobre este indicador no 
tópico “Proposta de continuidade”, no capítulo 5). 

Decidiu-se agrupar esses elementos em um único indicador 
“1.4.2. Instrumentos relativos à Política Urbana” que considera como 
parâmetro a disponibilização de pelo menos cinco itens dos 26 apre-
sentados na lista acima, considerando que o Plano Diretor e o Orça-
mento foram retirados dessa lista e identifi cados em itens específi cos, 
considerou-se que aproximadamente um quinto dos elementos estan-
do disponível torna satisfatório o esforço de divulgação da prefeitura. 

Para que os cidadãos possam acompanhar de forma adequada a 
performance dos serviços prestados pela administração municipal, ou 
ainda para que indivíduos ou empresas de outros municípios tenham 
ideia do potencial de atendimento do município, é necessário que seja 
feita uma ampla divulgação dos recursos humanos, de equipamentos 
e máquinas disponíveis para que o serviço público seja realizado. 

Assim, propõe-se que sejam disponibilizadas informações sobre 
o total de funcionários, onde estão alocados e sob que estrutura orga-
nizacional, permitindo uma visão do potencial de recursos humanos 
disponíveis e de que forma. 
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Espera-se ainda que sejam disponibilizados nomes dos funcio-
nários que ocupam cargos estratégicos e que sejam responsáveis por 
interagir com elementos externos, sejam eles munícipes, visitantes 
ou mesmo empresas, incluindo, ainda, forma de contatá-los, como 
ramais e ou endereços eletrônicos específi cos. 

Para identifi car a disponibilização dessas informações propõe-se 
o indicador “1.4.3.1. Funcionários, alocação e organograma”.

Com relação à estrutura de máquinas e equipamentos disponíveis, 
a disponibilização de informações pode agregar a possibilidade de 
acompanhamento, pelos munícipes, de sua utilização, bem como de 
acompanhamento de processos de compras referentes aos mesmos e 
ainda a cruzamento com as informações sobre as fi las de atendimen-
tos de serviços solicitados. 

Espera-se a disponibilização de informações sobre as máquinas 
e equipamentos que a prefeitura possui, sua situação atual e prefe-
rencialmente sua alocação em projetos ou obras específi cas. E para 
avaliar a disponibilização dessas informações pode-se utilizar o 
indicador “1.4.3.2. Máquinas e Equipamentos disponíveis”.

Além de recursos humanos e de máquinas e equipamentos dis-
poníveis, propõe-se a divulgação ampla dos imóveis utilizados pela 
prefeitura, que pode ter sua disponibilidade de informações mensu-
rada pelo indicador “1.4.3.3. Imóveis à disposição”, que em função 
do conjunto de informações específi cas de cada um merece uma 
divisão entre próprios e alocados. 

Sobre os imóveis próprios espera-se a divulgação de informações 
sobre sua situação e utilização atual, permitindo um acompanhamen-
to do uso destes recursos pela sociedade, e ajudando na participação 
dos cidadãos em decisões sobre a compra, construção ou mesmo alo-
cação de outros imóveis. Para a disponibilização destas informações 
propõe-se o indicador “1.4.3.3.1. Imóveis Próprios”.

Já a disponibilização de informações sobre os imóveis alocados 
pela prefeitura, sua situação atual, valor e prazo de locação e sua 
utilização podem ajudar a sociedade a ter um acompanhamento mais 
próximo deste centro de custo que pode ser utilizado como forma de 
desviar recursos pela alocação de imóveis a preços acima do mercado 
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ou mesmo desnecessariamente quando subutilizados ou para fi ns 
que podem ser atendidos por imóveis que a prefeitura já possui ou 
tem à disposição. 

E com a possibilidade de cruzamento com as informações do item 
sobre imóveis próprios, ganha ainda mais importância. 

Estas informações estão relacionadas ao indicador “1.4.3.3.2. 
Imóveis Alocados”.

Temos, então, como resultado destes três indicadores: “Fun-
cionários, alocação e organograma”, “Máquinas e Equipamentos 
disponíveis” e “Imóveis à disposição” uma visão geral da estrutura 
que a prefeitura possui para desempenhar suas tarefas e o resultado 
destas três funcionalidades se refl ete no indicador “1.4.3. Estrutura”, 
que sintetiza o esforço de disponibilização de informações sobre a 
estrutura operacional da prefeitura. 

Com relação aos eventos que ocorrem na cidade, é de interesse de 
todos que o processo de divulgação desses eventos tenha no poder 
público local um canal de comunicação que dê relevância ao evento 
e que auxilie na divulgação do evento tanto de forma local como 
regional. 

Para o caso de municípios com vocação turística, esse tipo de 
apoio tem uma importância ainda maior, já que a divulgação do even-
to pode contribuir também para a divulgação do próprio município.

Em virtude de suas informações específi cas, dividiu-se o processo 
avaliação desta funcionalidade de divulgação de eventos em dois indi-
cadores: “1.4.4.1. Eventos Culturais” e “1.4.4.2. Eventos Esportivos”. 

Cabe, ainda, destacar a importância da divulgação de campanhas 
e atividades especiais que é mensurada por um indicador específi co: 
“1.4.4. Calendário Municipal”.

Esses três indicadores podem servir de ponto central de referência 
para as atividades e eventos programados para o município, permi-
tindo que os responsáveis pela organização e defi nição de tais datas 
possam se planejar de forma mais adequada, evitando coincidências 
de datas e ajudando no planejamento de uso de espaços públicos. 

Esses três indicadores têm seus resultados agrupados no indica-
dor: “1.4. Dados sobre a cidade”.
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