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APÊNDICE A
QUADROS DE INDICADORES 

E SEUS CRITÉRIOS

1. Acesso a informação

1.1. Informações Financeiras

1.1.1. Orçamento

1.1.1.1. Plano Plurianual – PPA
Divulgação do PPA e possibilidade de envio e recebimento de informações pelos 
usuários por meio da Internet.

Nível 0: Não foi encontrada referência para acesso ao PPA no sítio ofi cial da 
prefeitura, em endereços secundários referenciados pelo sítio ofi cial e também 
não foram encontrados em processo de busca na Internet.
Nível 1: Um acesso ao PPA foi encontrado somente em endereço secundário, sem 
referência explícita no sítio ofi cial da prefeitura.
Nível 2: Um acesso ao PPA foi encontrado pelo sítio ofi cial da prefeitura ou em 
endereço secundário referenciado de forma explícita no sítio ofi cial da prefeitura.
Nível 3: O acesso ao PPA atende aos requisitos do nível 2 e está disponível opção 
para envio de informações pelo usuário (dúvidas, críticas, sugestões) pertinentes 
ao PPA.
Nível 4: O acesso ao PPA e a possibilidade de envio de informações atende ao nível 
3 e existem informações claras sobre o compromisso de retorno sobre a informação 
enviada com comprovação de recebimento e tempo previsto para resposta.
Nível 5: O acesso ao PPA, a possibilidade de envio de informações e o retorno 
por parte da administração atendem aos requisitos do nível 4 e está disponível 
o conjunto de informações enviadas pelos usuários, as respectivas respostas e 
existe a possibilidade do cidadão cadastrar um e-mail para receber atualizações 
sobre estas informações.

Endereço Data de Acesso:
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138  RICARDO CÉSAR GONÇALVES SANT’ANA

1.1.1.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 
Divulgação da LDO e possibilidade de envio e recebimento de informações pelos 
usuários por meio da Internet.

Nível 0: Não foi encontrada referência para acesso à LDO no sítio ofi cial da 
prefeitura, em endereços secundários referenciados pelo sítio ofi cial e também 
não foram encontrados em processo de busca na Internet.

Nível 1: Um acesso à LDO foi encontrado somente em endereço secundário, sem 
referência explícita no sítio ofi cial da prefeitura.

Nível 2: Um acesso à LDO foi encontrado no endereço ofi cial da prefeitura ou em 
endereço secundário referenciado de forma clara no endereço ofi cial.

Nível 3: O acesso à LDO atende aos requisitos do nível 2 e está disponível opção 
para envio de informações pelo usuário (dúvidas, críticas, sugestões) pertinentes 
à LDO.

Nível 4: O acesso à LDO e a possibilidade de envio de informações atende ao nível 
3 e existem informações claras sobre o compromisso de retorno sobre a informação 
enviada com comprovação de recebimento e tempo previsto para resposta.

Nível 5: O acesso à LDO, a possibilidade de envio de informações e o retorno 
por parte da administração atendem aos requisitos do nível 4 e está disponível 
o conjunto de informações enviadas pelos usuários, as respectivas respostas e 
existe a possibilidade do cidadão cadastrar um e-mail para receber atualizações 
sobre estas informações.

Endereço Data de Acesso:
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1.1.1.3. Lei Orçamentária Anual – LOA 
Divulgação da LOA e possibilidade de envio e recebimento de informações pelos 
usuários por meio da Internet.

Nível 0: Não foi encontrada referência para acesso à LOA no sítio ofi cial da 
prefeitura, em endereços secundários referenciados pelo sítio ofi cial e também 
não foram encontrados em processo de busca na Internet.

Nível 1: Um acesso à LOA foi encontrado somente em endereço secundário, sem 
referência explícita no sítio ofi cial da prefeitura.

Nível 2: Um acesso à LOA foi encontrado no endereço ofi cial da prefeitura ou em 
endereço secundário referenciado de forma clara no endereço ofi cial.

Nível 3: O acesso à LOA atende aos requisitos do nível 2 e está disponível opção 
para envio de informações pelo usuário (dúvidas, críticas, sugestões) pertinentes 
a LOA.

Nível 4: O acesso à LOA e a possibilidade de envio de informações atende ao nível 
3 e existem informações claras sobre o compromisso de retorno sobre a informação 
enviada com comprovação de recebimento e tempo previsto para resposta.

Nível 5: O acesso à LOA, a possibilidade de envio de informações e o retorno 
por parte da administração atendem aos requisitos do nível 4 e está disponível 
o conjunto de informações enviadas pelos usuários, as respectivas respostas e 
existe a possibilidade do cidadão cadastrar um e-mail para receber atualizações 
sobre estas informações.

Endereço Data de Acesso:
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1.1.2. Receitas

1.1.2.1. Tributos Arrecadados
Informações claras e acessíveis sobre os recursos obtidos por meio da arrecadação 
de tributos e outras fontes de arrecadação sob responsabilidade da administração 
municipal.

Nível 0: Não foi encontrada referência para acesso às receitas provenientes 
de tributos e outras fontes sob responsabilidade de arrecadação direta pela 
administração municipal no sítio ofi cial da prefeitura, em endereços secundários 
referenciados pelo sítio ofi cial e também não foram encontrados em processo de 
busca na Internet.

Nível 1: O acesso a dados sobre os Tributos Arrecadados foi encontrado somente 
em endereço secundário, sem referência explícita no sítio ofi cial da prefeitura.

Nível 2: O acesso a dados sobre os Tributos Arrecadados foi encontrado pelo sítio 
ofi cial da prefeitura ou em endereço secundário referenciado de forma explícita 
no sítio ofi cial da prefeitura.

Nível 3: O acesso a dados sobre os Tributos Arrecadados atende aos requisitos do 
nível 2 e está disponível opção para envio de informações pelo usuário (dúvidas, 
críticas, sugestões) pertinentes aos tributos arrecadados.

Nível 4: O acesso a dados sobre os Tributos Arrecadados e a possibilidade 
de envio de informações atende ao nível 3 e existem informações claras sobre 
o compromisso de retorno sobre a informação enviada com comprovação de 
recebimento e tempo previsto para resposta.

Nível 5: O acesso a dados sobre os Tributos Arrecadados, a possibilidade de envio 
de informações e o retorno por parte da administração atendem aos requisitos do 
nível 4 e está disponível o conjunto de informações enviadas pelos usuários, as 
respectivas respostas e existe a possibilidade do cidadão cadastrar um e-mail para 
receber atualizações sobre estas informações.

Endereço Data de Acesso:
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1.1.2.2. Recursos Recebidos
Informações claras e acessíveis sobre os recursos obtidos por meio de repasses de 
outras esferas da administração pública (estadual ou federal).

Nível 0: Não foi encontrada referência para acesso às receitas provenientes de 
repasses de outras esferas da administração pública pela administração municipal 
no sítio ofi cial da prefeitura, em endereços secundários referenciados pelo sítio 
ofi cial e também não foram encontrados em processo de busca na Internet.

Nível 1: O acesso a dados sobre Recursos Recebidos foi encontrado somente 
em endereço secundário, sem referência explícita no sítio ofi cial da prefeitura.

Nível 2: O acesso a dados sobre Recursos Recebidos foi encontrado pelo sítio 
ofi cial da prefeitura ou em endereço secundário referenciado de forma explícita 
no sítio ofi cial da prefeitura.

Nível 3: O acesso a dados sobre Recursos Recebidos atende aos requisitos do 
nível 2 e está disponível opção para envio de informações pelo usuário (dúvidas, 
críticas, sugestões) pertinentes aos recursos recebidos.

Nível 4: O acesso a dados sobre os Recursos Recebidos e a possibilidade de 
envio de informações atende ao nível 3 e existem informações claras sobre o 
compromisso de retorno sobre a informação enviada com comprovação de 
recebimento e tempo previsto para resposta.

Nível 5: O acesso a dados sobre os Recursos Recebidos, a possibilidade de envio 
de informações e o retorno por parte da administração atendem aos requisitos 
do nível 4 e está disponível o conjunto de informações enviadas pelos usuários, 
as respectivas respostas e existe a possibilidade do cidadão cadastrar um e-mail 
para receber atualizações sobre estas informações.

Endereço Data de Acesso:
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1.1.3. Despesas

1.1.3.1. Pagamentos efetivados pela administração pública municipal 
Disponibilização de informações sobre os pagamentos efetivados pela 
administração pública municipal, detalhadas por níveis que possam facilitar 
a análise e acompanhamento dos pagamentos realizados (função/subfunção, 
grupos de despesas, secretarias)

Nível 0: Não foi encontrada referência para acesso aos pagamentos efetuados no 
sítio ofi cial da prefeitura, em endereços secundários referenciados pelo sítio ofi cial 
e também não foram encontrados em processo de busca na Internet.

Nível 1: Um acesso aos dados sobre pagamentos efetuados foi encontrado somente 
em endereço secundário, sem referência explícita no sítio ofi cial da prefeitura.

Nível 2: Um acesso aos dados sobre pagamentos efetuados foi encontrado pelo 
sítio oficial da prefeitura ou em endereço secundário referenciado de forma 
explícita no sítio ofi cial da prefeitura.

Nível 3: O acesso aos dados sobre pagamentos efetuados atende aos requisitos do 
nível 2 e está disponível opção para envio de informações pelo usuário (dúvidas, 
críticas, sugestões) pertinentes aos pagamentos efetuados.

Nível 4: O acesso aos dados sobre pagamentos efetuados e a possibilidade de 
envio de informações atende ao nível 3 e existem informações claras sobre o 
compromisso de retorno sobre a informação enviada com comprovação de 
recebimento e tempo previsto para resposta.

Nível 5: O acesso aos dados sobre pagamentos efetuados, a possibilidade de envio 
de informações e o retorno por parte da administração atendem aos requisitos do 
nível 4 e está disponível o conjunto de informações enviadas pelos usuários, as 
respectivas respostas e existe a possibilidade do cidadão cadastrar um e-mail para 
receber atualizações sobre estas informações. 

Endereço Data de Acesso:
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1.1.3.2. Recursos Repassados
Disponibilização de informações sobre operações de descentralização de recursos 
orçamentários em favor de pessoas naturais ou de organizações não governamentais 
de qualquer natureza. Espera-se que estes dados estejam disponibilizados 
divididos por período e apresentem ainda informações detalhadas sobre os 
benefi ciários destes recursos, com respectivos convênios e ou justifi cativas do 
repasse.

Nível 0: Não foi encontrada referência para acesso a informações sobre recursos 
repassados no sítio ofi cial da prefeitura, em endereços secundários referenciados 
pelo sítio oficial e também não foram encontrados em processo de busca na 
Internet.

Nível 1: Um acesso a informações sobre recursos repassados foi encontrado 
somente em endereço secundário, sem referência explícita no sítio ofi cial da 
prefeitura.

Nível 2: Um acesso a informações sobre recursos repassados foi encontrado 
pelo sítio ofi cial da prefeitura ou em endereço secundário referenciado de forma 
explícita no sítio ofi cial da prefeitura.

Nível 3: O acesso a informações sobre recursos repassados atende aos requisitos do 
nível 2 e está disponível opção para envio de informações pelo usuário (dúvidas, 
críticas, sugestões) pertinentes à recursos repassados.

Nível 4: O acesso a informações sobre recursos repassados e a possibilidade 
de envio de informações atende ao nível 3 e existem informações claras sobre 
o compromisso de retorno sobre a informação enviada com comprovação de 
recebimento e tempo previsto para resposta.

Nível 5: O acesso a informações sobre recursos repassados, a possibilidade 
de envio de informações e o retorno por parte da administração atendem aos 
requisitos do nível 4 e está disponível o conjunto de informações enviadas pelos 
usuários, as respectivas respostas e existe a possibilidade do cidadão cadastrar 
um e-mail para receber atualizações sobre estas informações.

Endereço Data de Acesso:
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1.2. Aquisições

1.2.1. Compras
Disponibilização de informações sobre as compras realizadas, com o maior volume 
possível de detalhes para que se possa acompanhar desde a questão dos itens e 
destinação das aquisições até sobre a questão do preço pago. Espera-se que os 
dados sejam disponibilizados divididos por período, em pelo menos dois níveis 
para análise e com informações sobre os respectivos fornecedores e informações 
detalhadas sobre os produtos adquiridos de tal forma que seja possível comparação 
de preços no mercado.

Nível 0: Não foi encontrada referência para acesso a informações sobre as compras 
realizadas no sítio ofi cial da prefeitura, em endereços secundários referenciados 
pelo sítio oficial e também não foram encontrados em processo de busca na 
Internet.

Nível 1: Um acesso a informações sobre as compras realizadas foi encontrado 
somente em endereço secundário, sem referência explícita no sítio ofi cial da 
prefeitura.

Nível 2: Um acesso a informações sobre as compras realizadas foi encontrado 
pelo sítio ofi cial da prefeitura ou em endereço secundário referenciado de forma 
explícita no sítio ofi cial da prefeitura.

Nível 3: O acesso a informações sobre as compras realizadas atende aos requisitos 
do nível 2 e está disponível opção para envio de informações pelo usuário (dúvidas, 
críticas, sugestões) pertinentes às compras.

Nível 4: O acesso a informações sobre as compras realizadas e a possibilidade 
de envio de informações atende ao nível 3 e existem informações claras sobre 
o compromisso de retorno sobre a informação enviada com comprovação de 
recebimento e tempo previsto para resposta.

Nível 5: O acesso a informações sobre as compras realizadas, a possibilidade 
de envio de informações e o retorno por parte da administração atendem aos 
requisitos do nível 4 e está disponível o conjunto de informações enviadas pelos 
usuários, as respectivas respostas e existe a possibilidade do cidadão cadastrar 
um e-mail para receber atualizações sobre estas informações.

Endereço Data de Acesso:
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1.2.2. Licitações
Disponibilização de informações sobre as licitações em andamento e sobre as já 
encerradas com informações sobre participações e respectivos resultados.

Nível 0: Não foi encontrada referência para acesso a informações sobre as licitações 
no sítio ofi cial da prefeitura, em endereços secundários referenciados pelo sítio 
ofi cial e também não foram encontrados em processo de busca na Internet.

Nível 1: Um acesso a informações sobre as licitações foi encontrado somente 
em endereço secundário, sem referência explícita no sítio ofi cial da prefeitura.

Nível 2: Um acesso a informações sobre as licitações foi encontrado pelo sítio 
ofi cial da prefeitura ou em endereço secundário referenciado de forma explícita 
no sítio ofi cial da prefeitura.

Nível 3: O acesso a informações sobre as licitações atende aos requisitos do nível 2 
e está disponível opção para envio de informações pelo usuário (dúvidas, críticas, 
sugestões) pertinentes às licitações.

Nível 4: O acesso a informações sobre as licitações e a possibilidade de envio de 
informações atende ao nível 3 e existem informações claras sobre o compromisso 
de retorno sobre a informação enviada com comprovação de recebimento e tempo 
previsto para resposta.

Nível 5: O acesso a informações sobre as licitações, a possibilidade de envio de 
informações e o retorno por parte da administração atendem aos requisitos do 
nível 4 e está disponível o conjunto de informações enviadas pelos usuários, as 
respectivas respostas e existe a possibilidade do cidadão cadastrar um e-mail para 
receber atualizações sobre estas informações.

Endereço Data de Acesso:
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1.2.3. Contratos e seus aditivos
Informações sobre os contratos firmados pela prefeitura, bem como seus 
respectivos aditivos (quando houver), com nível de detalhes que permita o 
acompanhamento e controle desses contratos.

Nível 0: Não foi encontrada referência para acesso a informações sobre os contratos 
fi rmados no sítio ofi cial da prefeitura, em endereços secundários referenciados 
pelo sítio oficial e também não foram encontrados em processo de busca na 
Internet.

Nível 1: Um acesso a informações sobre os contratos fi rmados foi encontrado 
somente em endereço secundário, sem referência explícita no sítio ofi cial da 
prefeitura.

Nível 2: Um acesso a informações sobre os contratos fi rmados foi encontrado 
pelo sítio ofi cial da prefeitura ou em endereço secundário referenciado de forma 
explícita no sítio ofi cial da prefeitura.

Nível 3: O acesso a informações sobre os contratos fi rmados atende aos requisitos 
do nível 2 e está disponível opção para envio de informações pelo usuário (dúvidas, 
críticas, sugestões) pertinentes aos contratos. 

Nível 4: O acesso a informações sobre os contratos fi rmados e a possibilidade 
de envio de informações atende ao nível 3 e existem informações claras sobre 
o compromisso de retorno sobre a informação enviada com comprovação de 
recebimento e tempo previsto para resposta.

Nível 5: O acesso a informações sobre os contratos fi rmados, a possibilidade 
de envio de informações e o retorno por parte da administração atendem aos 
requisitos do nível 4 e está disponível o conjunto de informações enviadas pelos 
usuários, as respectivas respostas e existe a possibilidade do cidadão cadastrar 
um e-mail para receber atualizações sobre estas informações.

Endereço Data de Acesso:
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1.3. Ofertas de Emprego

1.3.1. Oportunidades de Emprego
Acesso às oportunidades de empregos oferecidos pela administração municipal, 
seja por concurso, seja por outro processo.

Nível 0: Não foi encontrada referência para acesso a informações sobre 
oportunidades de emprego público na administração municipal no sítio ofi cial 
da prefeitura, em endereços secundários referenciados pelo sítio ofi cial e também 
não foram encontrados em processo de busca na Internet.

Nível 1: Um acesso a informações sobre oportunidades de emprego público na 
administração municipal foi encontrado somente em endereço secundário, sem 
referência explícita no sítio ofi cial da prefeitura.

Nível 2: Um acesso a informações sobre oportunidades de emprego público na 
administração municipal foi encontrado pelo sítio ofi cial da prefeitura ou em 
endereço secundário referenciado de forma explícita no sítio ofi cial da prefeitura.

Nível 3: O acesso a informações sobre oportunidades de empregos atende aos 
requisitos do nível 2 e está disponível opção para envio de informações pelo 
usuário (dúvidas, críticas, sugestões) pertinentes às oportunidades de emprego.

Nível 4: O acesso a informações sobre oportunidades de empregos e a possibilidade 
de envio de informações atende ao nível 3 e existem informações claras sobre 
o compromisso de retorno sobre a informação enviada com comprovação de 
recebimento e tempo previsto para resposta.

Nível 5: O acesso a informações sobre oportunidades de empregos, a possibilidade 
de envio de informações e o retorno por parte da administração atendem aos 
requisitos do nível 4 e está disponível o conjunto de informações enviadas pelos 
usuários, as respectivas respostas e existe a possibilidade do cidadão cadastrar 
um e-mail para receber atualizações sobre estas informações e principalmente 
sobre novas oportunidades.

Endereço Data de Acesso:
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1.3.2. Concursos 
Disponibilização de informações sobre concursos previstos, em andamento e 
concluídos e informações complementares como textos das provas, gabaritos e 
listas de aprovados. Espera-se, ainda, a disponibilização de opção para inscrição 
para participação.

Nível 0: Não foi encontrada referência para acesso a informações sobre concursos 
oferecidos pela administração municipal no sítio ofi cial da prefeitura, em endereços 
secundários referenciados pelo sítio ofi cial e também não foram encontrados em 
processo de busca na Internet.

Nível 1: Um acesso a informações sobre concursos oferecidos pela administração 
municipal foi encontrado somente em endereço secundário, sem referência 
explícita no sítio ofi cial da prefeitura.

Nível 2: Um acesso a informações sobre concursos oferecidos pela administração 
municipal foi encontrado pelo sítio ofi cial da prefeitura ou em endereço secundário 
referenciado de forma explícita no sítio ofi cial da prefeitura.

Nível 3: O acesso a informações sobre concursos oferecidos pela administração 
municipal atende aos requisitos do nível 2 e está disponível opção para envio de 
informações pelo usuário (dúvidas, críticas, sugestões) pertinentes aos concursos.

Nível 4: O acesso a informações sobre concursos oferecidos pela administração 
municipal e a possibilidade de envio de informações atende ao nível 3 e existem 
informações claras sobre o compromisso de retorno sobre a informação enviada 
com comprovação de recebimento e tempo previsto para resposta.

Nível 5: O acesso a informações sobre concursos oferecidos pela administração 
municipal, a possibilidade de envio de informações e o retorno por parte da 
administração atendem aos requisitos do nível 4 e está disponível o conjunto 
de informações enviadas pelos usuários, as respectivas respostas e existe a 
possibilidade do cidadão cadastrar um e-mail para receber atualizações sobre 
estas informações.

Endereço Data de Acesso:
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1.3.3. Contratação de Pessoal
Disponibilização de informações sobre processos de contratação de pessoal pela 
administração pública municipal, incluindo o processo de seleção, especifi cações 
sobre o cargo preenchido e forma de contratação.

Nível 0: Não foi encontrada referência para acesso a informações sobre a 
contratação de funcionários pela administração municipal no sítio oficial da 
prefeitura, em endereços secundários referenciados pelo sítio ofi cial e também 
não foram encontrados em processo de busca na Internet.

Nível 1: Um acesso a informações sobre a contratação de funcionários pela 
administração municipal foi encontrado somente em endereço secundário, sem 
referência explícita no sítio ofi cial da prefeitura.

Nível 2: Um acesso a informações sobre a contratação de funcionários pela 
administração municipal foi encontrado pelo sítio ofi cial da prefeitura ou em 
endereço secundário referenciado de forma explícita no sítio ofi cial da prefeitura.

Nível 3: O acesso a informações sobre contratação de pessoal pela administração 
municipal atende aos requisitos do nível 2 e está disponível opção para envio de 
informações pelo usuário (dúvidas, críticas, sugestões) pertinentes às contratações.

Nível 4: O acesso a informações sobre contratação de pessoal pela administração 
pública municipal e a possibilidade de envio de informações atende ao nível 3 e 
existem informações claras sobre o compromisso de retorno sobre a informação 
enviada com comprovação de recebimento e tempo previsto para resposta.

Nível 5: O acesso a informações sobre contratação de pessoal pela administração 
pública municipal, a possibilidade de envio de informações e o retorno por 
parte da administração atendem aos requisitos do nível 4 e está disponível o 
conjunto de informações enviadas pelos usuários, as respectivas respostas e existe 
a possibilidade do cidadão cadastrar um e-mail para receber atualizações sobre 
estas informações.

Endereço Data de Acesso:
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1.4. Dados sobre o município

1.4.1. Plano Diretor
Aprovado por lei municipal, o Plano Diretor é o instrumento básico da política de 
desenvolvimento e expansão urbana, portanto deve ter garantido em seu processo 
de elaboração e na fiscalização de sua implementação a publicidade quanto 
aos documentos e informações produzidos, bem como o acesso de qualquer 
interessado aos documentos e informações produzidos. (Brasil, 2001)

Nível 0: Não foi encontrada referência para acesso ao Plano Diretor no sítio ofi cial 
da prefeitura, em endereços secundários referenciados pelo sítio ofi cial e também 
não foram encontrados em processo de busca na Internet.

Nível 1: O acesso ao Plano Diretor foi encontrado somente em endereço 
secundário, sem referência explícita no sítio ofi cial da prefeitura.

Nível 2: Um acesso ao Plano Diretor foi encontrado pelo sítio ofi cial da prefeitura 
ou em endereço secundário referenciado de forma explícita no sítio ofi cial da 
prefeitura.

Nível 3: O acesso ao Plano Diretor atende aos requisitos do nível 2 e está 
disponível opção para envio de informações pelo usuário (dúvidas, críticas, 
sugestões) pertinentes ao Plano Diretor.

Nível 4: O acesso ao Plano Diretor e a possibilidade de envio de informações 
atende ao nível 3 e existem informações claras sobre o compromisso de retorno 
sobre a informação enviada com comprovação de recebimento e tempo previsto 
para resposta.

Nível 5: O acesso ao Plano Diretor, a possibilidade de envio de informações e 
o retorno por parte da administração atendem aos requisitos do nível 4 e está 
disponível o conjunto de informações enviadas pelos usuários, as respectivas 
respostas e existe a possibilidade do cidadão cadastrar um e-mail para receber 
atualizações sobre estas informações.

Endereço Data de Acesso:
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1.4.2. Instrumentos relativos à Política Urbana
Publicidade quanto aos documentos e informações produzidos, bem como o 
acesso de qualquer interessado aos documentos, visto que se considera razoável 
a disponibilização de pelo menos 5 dos 26 itens identifi cados no capítulo 2, no 
tópico “Divulgando dados sobre o município” do texto sobre este modelo.

Nível 0: Não foi encontrada referência para acesso aos instrumentos relativos 
à Política Urbana no sítio oficial da prefeitura, em endereços secundários 
referenciados pelo sítio ofi cial e também não foram encontrados em processo de 
busca na Internet.

Nível 1: O acesso aos instrumentos relativos à Política Urbana foi encontrado 
somente em endereço secundário, sem referência explícita no sítio ofi cial da 
prefeitura.

Nível 2: Um acesso aos instrumentos relativos à Política Urbana foi encontrado 
pelo sítio ofi cial da prefeitura ou em endereço secundário referenciado de forma 
explícita no sítio ofi cial da prefeitura.

Nível 3: O acesso aos instrumentos relativos à Política Urbana atende aos 
requisitos do nível 2 e está disponível opção para envio de informações pelo 
usuário (dúvidas, críticas, sugestões) pertinentes aos instrumentos.

Nível 4: O acesso aos instrumentos relativos à Política Urbana e a possibilidade 
de envio de informações atende ao nível 3 e existem informações claras sobre 
o compromisso de retorno sobre a informação enviada com comprovação de 
recebimento e tempo previsto para resposta.

Nível 5: O acesso ao instrumentos relativos à Política Urbana, a possibilidade 
de envio de informações e o retorno por parte da administração atendem aos 
requisitos do nível 4 e está disponível o conjunto de informações enviadas pelos 
usuários, as respectivas respostas e existe a possibilidade do cidadão cadastrar 
um e-mail para receber atualizações sobre estas informações.

Endereço Data de Acesso:
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1.4.3. Estrutura 

1.4.3.1. Funcionários, alocação e organograma
Disponibilização de informações sobre o organograma, sobre a força de 
trabalho disponível à administração pública municipal, bem como a alocação 
dos funcionários e cargos. Espera-se ainda que sejam disponibilizados nomes 
dos funcionários 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.

Nível 0: Não foi encontrada referência para acesso a informações sobre os 
funcionários da prefeitura no sítio ofi cial da prefeitura, em endereços secundários 
referenciados pelo sítio ofi cial e também não foram encontrados em processo de 
busca na Internet.

Nível 1: Um acesso a informações sobre os funcionários da prefeitura foi 
encontrado somente em endereço secundário, sem referência explícita no sítio 
ofi cial da prefeitura.

Nível 2: Um acesso a informações sobre os funcionários da prefeitura foi 
encontrado pelo sítio ofi cial da prefeitura ou em endereço secundário referenciado 
de forma explícita no sítio ofi cial da prefeitura.

Nível 3: O acesso a informações sobre os funcionários da prefeitura atende aos 
requisitos do nível 2 e está disponível opção para envio de informações pelo 
usuário (dúvidas, críticas, sugestões) pertinentes aos funcionários.

Nível 4: O acesso a informações sobre os funcionários da prefeitura e a possibilidade 
de envio de informações atende ao nível 3 e existem informações claras sobre 
o compromisso de retorno sobre a informação enviada com comprovação de 
recebimento e tempo previsto para resposta.

Nível 5: O acesso a informações sobre os funcionários da prefeitura, a possibilidade 
de envio de informações e o retorno por parte da administração atendem aos 
requisitos do nível 4 e está disponível o conjunto de informações enviadas pelos 
usuários, as respectivas respostas e existe a possibilidade do cidadão cadastrar 
um e-mail para receber atualizações sobre estas informações.

Endereço Data de Acesso:
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1.4.3.2. Máquinas e Equipamentos disponíveis
Disponibilização de informações sobre as máquinas e equipamentos que a 
prefeitura possui, sua situação atual e preferencialmente sua alocação em projetos 
ou obras específi cas.

Nível 0: Não foi encontrada referência para acesso a informações sobre as 
máquinas e equipamentos da prefeitura no sítio ofi cial da prefeitura, em endereços 
secundários referenciados pelo sítio ofi cial e também não foram encontrados em 
processo de busca na Internet.

Nível 1: Um acesso a informações sobre as máquinas e equipamentos da prefeitura 
foi encontrado somente em endereço secundário, sem referência explícita no sítio 
ofi cial da prefeitura.

Nível 2: Um acesso a informações sobre as máquinas e equipamentos da 
prefeitura foi encontrado pelo sítio ofi cial da prefeitura ou em endereço secundário 
referenciado de forma explícita no sítio ofi cial da prefeitura.

Nível 3: O acesso a informações sobre as máquinas e equipamentos da prefeitura 
atende aos requisitos do nível 2 e está disponível opção para envio de informações 
pelo usuário (dúvidas, críticas, sugestões) pertinentes aos equipamentos 
disponíveis.

Nível 4: O acesso a informações sobre as máquinas e equipamentos da prefeitura 
e a possibilidade de envio de informações atende ao nível 3 e existem informações 
claras sobre o compromisso de retorno sobre a informação enviada com 
comprovação de recebimento e tempo previsto para resposta.

Nível 5: O acesso a informações sobre as máquinas e equipamentos da prefeitura, 
a possibilidade de envio de informações e o retorno por parte da administração 
atendem aos requisitos do nível 4 e está disponível o conjunto de informações 
enviadas pelos usuários, as respectivas respostas e existe a possibilidade do cidadão 
cadastrar um e-mail para receber atualizações sobre estas informações.

Endereço Data de Acesso:
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1.4.3.3. Imóveis à disposição

1.4.3.3.1. Imóveis Próprios
Disponibilização de informações sobre os imóveis pertencentes à prefeitura, sua 
situação atual e sua utilização atual.

Nível 0: Não foi encontrada referência para acesso a informações sobre os imóveis 
que pertencem à prefeitura no sítio ofi cial da prefeitura, em endereços secundários 
referenciados pelo sítio ofi cial e também não foram encontrados em processo de 
busca na Internet.

Nível 1: Um acesso a informações sobre os imóveis que pertencem à prefeitura 
foi encontrado somente em endereço secundário, sem referência explícita no sítio 
ofi cial da prefeitura.

Nível 2: Um acesso a informações sobre os imóveis que pertencem à prefeitura foi 
encontrado pelo sítio ofi cial da prefeitura ou em endereço secundário referenciado 
de forma explícita no sítio ofi cial da prefeitura.

Nível 3: O acesso a informações sobre os imóveis que pertencem à prefeitura 
atende aos requisitos do nível 2 e está disponível opção para envio de informações 
pelo usuário (dúvidas, críticas, sugestões) pertinentes aos imóveis.

Nível 4: O acesso a informações sobre os imóveis que pertencem à prefeitura e 
a possibilidade de envio de informações atende ao nível 3 e existem informações 
claras sobre o compromisso de retorno sobre a informação enviada com 
comprovação de recebimento e tempo previsto para resposta.

Nível 5: O acesso a informações sobre os imóveis que pertencem à prefeitura, 
a possibilidade de envio de informações e o retorno por parte da administração 
atendem aos requisitos do nível 4 e está disponível o conjunto de informações 
enviadas pelos usuários, as respectivas respostas e existe a possibilidade do cidadão 
cadastrar um e-mail para receber atualizações sobre estas informações.

Endereço Data de Acesso:
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1.4.3.3.2. Imóveis Alocados
Disponibilização de informações sobre os imóveis alocados pela prefeitura, sua 
situação atual, valor e prazo de locação e sua utilização.

Nível 0: Não foi encontrada referência para acesso a informações sobre os imóveis 
alocados pela prefeitura no sítio ofi cial da prefeitura, em endereços secundários 
referenciados pelo sítio ofi cial e também não foram encontrados em processo de 
busca na Internet.

Nível 1: Um acesso a informações sobre os imóveis alocados pela prefeitura foi 
encontrado somente em endereço secundário, sem referência explícita no sítio 
ofi cial da prefeitura.

Nível 2: Um acesso a informações sobre os imóveis alocados pela prefeitura foi 
encontrado pelo sítio ofi cial da prefeitura ou em endereço secundário referenciado 
de forma explícita no sítio ofi cial da prefeitura.

Nível 3: O acesso a informações sobre os imóveis alocados pela prefeitura atende 
aos requisitos do nível 2 e está disponível opção para envio de informações pelo 
usuário (dúvidas, críticas, sugestões) pertinentes aos imóveis alocados.

Nível 4: O acesso a informações sobre os imóveis alocados pela prefeitura e a 
possibilidade de envio de informações atende ao nível 3 e existem informações 
claras sobre o compromisso de retorno sobre a informação enviada com 
comprovação de recebimento e tempo previsto para resposta.

Nível 5: O acesso a informações sobre os imóveis alocados pela prefeitura, a 
possibilidade de envio de informações e o retorno por parte da administração 
atendem aos requisitos do nível 4 e está disponível o conjunto de informações 
enviadas pelos usuários, as respectivas respostas e existe a possibilidade do cidadão 
cadastrar um e-mail para receber atualizações sobre estas informações.

Endereço Data de Acesso:
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1.4.4. Calendário Municipal

1.4.4.1. Eventos Culturais
Nível 0: Não foi encontrada referência para acesso a informações sobre eventos 
culturais do município no sítio ofi cial da prefeitura, em endereços secundários 
referenciados pelo sítio ofi cial e também não foram encontrados em processo de 
busca na Internet.

Nível 1: Um acesso a informações sobre eventos culturais do município foi 
encontrado somente em endereço secundário, sem referência explícita no sítio 
ofi cial da prefeitura.

Nível 2: Um acesso a informações sobre eventos culturais do município foi 
encontrado pelo sítio ofi cial da prefeitura ou em endereço secundário referenciado 
de forma explícita no sítio ofi cial da prefeitura.

Nível 3: O acesso a informações sobre eventos culturais do município atende 
aos requisitos do nível 2 e está disponível opção para envio de informações pelo 
usuário (dúvidas, críticas, sugestões) pertinentes aos eventos.

Nível 4: O acesso a informações sobre eventos culturais do município e a 
possibilidade de envio de informações atende ao nível 3 e existem informações 
claras sobre o compromisso de retorno sobre a informação enviada com 
comprovação de recebimento e tempo previsto para resposta.

Nível 5: O acesso a informações sobre eventos culturais do município, a 
possibilidade de envio de informações e o retorno por parte da administração 
atendem aos requisitos do nível 4 e está disponível o conjunto de informações 
enviadas pelos usuários, as respectivas respostas e existe a possibilidade do cidadão 
cadastrar um e-mail para receber atualizações sobre estas informações.

Endereço Data de Acesso:
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1.4.4.2. Eventos Esportivos
Nível 0: Não foi encontrada referência para acesso a informações sobre eventos 
esportivos do município no sítio ofi cial da prefeitura, em endereços secundários 
referenciados pelo sítio ofi cial e também não foram encontrados em processo de 
busca na Internet.

Nível 1: Um acesso a informações sobre eventos esportivos do município foi 
encontrado somente em endereço secundário, sem referência explícita no sítio 
ofi cial da prefeitura.

Nível 2: Um acesso a informações sobre eventos esportivos do município foi 
encontrado pelo sítio ofi cial da prefeitura ou em endereço secundário referenciado 
de forma explícita no sítio ofi cial da prefeitura.

Nível 3: O acesso a informações sobre eventos esportivos do município atende 
aos requisitos do nível 2 e está disponível opção para envio de informações pelo 
usuário (dúvidas, críticas, sugestões) pertinentes aos eventos esportivos.

Nível 4: O acesso a informações sobre eventos esportivos do município e a 
possibilidade de envio de informações atende ao nível 3 e existem informações 
claras sobre o compromisso de retorno sobre a informação enviada com 
comprovação de recebimento e tempo previsto para resposta.

Nível 5: O acesso a informações sobre eventos esportivos do município, a 
possibilidade de envio de informações e o retorno por parte da administração 
atendem aos requisitos do nível 4 e está disponível o conjunto de informações 
enviadas pelos usuários, as respectivas respostas e existe a possibilidade do cidadão 
cadastrar um e-mail para receber atualizações sobre estas informações.

Endereço Data de Acesso:

Tecnologia_e_Gestao_Publica_Municipal (2ªPROVA).indd   157Tecnologia_e_Gestao_Publica_Municipal (2ªPROVA).indd   157 23/1/2010   19:03:0223/1/2010   19:03:02



158  RICARDO CÉSAR GONÇALVES SANT’ANA

1.4.4.3. Campanhas e atividades especiais
Nível 0: Não foi encontrada referência para acesso a informações sobre campanhas 
e atividades especiais do município no sítio ofi cial da prefeitura, em endereços 
secundários referenciados pelo sítio ofi cial e também não foram encontrados em 
processo de busca na Internet.

Nível 1: Um acesso a informações sobre campanhas e atividades especiais do 
município foi encontrado somente em endereço secundário, sem referência 
explícita no sítio ofi cial da prefeitura.

Nível 2: Um acesso a informações sobre campanhas e atividades especiais do 
município foi encontrado pelo sítio ofi cial da prefeitura ou em endereço secundário 
referenciado de forma explícita no sítio ofi cial da prefeitura.

Nível 3: O acesso a informações sobre campanhas e atividades especiais do 
município atende aos requisitos do nível 2 e está disponível opção para envio de 
informações pelo usuário (dúvidas, críticas, sugestões) pertinentes às campanhas.

Nível 4: O acesso a informações sobre campanhas e atividades especiais do 
município e a possibilidade de envio de informações atende ao nível 3 e existem 
informações claras sobre o compromisso de retorno sobre a informação enviada 
com comprovação de recebimento e tempo previsto para resposta.

Nível 5: O acesso a informações sobre campanhas e atividades especiais do 
município, a possibilidade de envio de informações e o retorno por parte da 
administração atendem aos requisitos do nível 4 e está disponível o conjunto 
de informações enviadas pelos usuários, as respectivas respostas e existe a 
possibilidade do cidadão cadastrar um e-mail para receber atualizações sobre 
estas informações.

Endereço Data de Acesso:
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1.5. Legislação
Disponibilização de legislação municipal e de outras esferas, porém relevantes à 
administração municipal.

Nível 0: Não foi encontrada referência para acesso a informações sobre legislação 
no sítio ofi cial da prefeitura, em endereços secundários referenciados pelo sítio 
ofi cial e também não foram encontrados em processo de busca na Internet.

Nível 1: Um acesso a informações sobre legislação foi encontrado somente em 
endereço secundário, sem referência explícita no sítio ofi cial da prefeitura.

Nível 2: Um acesso a informações sobre legislação foi encontrado pelo sítio ofi cial 
da prefeitura ou em endereço secundário referenciado de forma explícita no sítio 
ofi cial da prefeitura.

Nível 3: O acesso a informação sobre legislação atende aos requisitos do nível 2 e 
está disponível opção para envio de informações pelo usuário (dúvidas, críticas, 
sugestões) pertinentes à legislação.

Nível 4: O acesso a informações sobre legislação e a possibilidade de envio de 
informações atende ao nível 3 e existem informações claras sobre o compromisso 
de retorno sobre a informação enviada com comprovação de recebimento e tempo 
previsto para resposta.

Nível 5: O acesso a informações sobre legislação, a possibilidade de envio de 
informações e o retorno por parte da administração atendem aos requisitos do 
nível 4 e está disponível o conjunto de informações enviadas pelos usuários, as 
respectivas respostas e existe a possibilidade do cidadão cadastrar um e-mail para 
receber atualizações sobre estas informações.
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2. Serviços

2.1. Solicitação de Documentos

2.1.1.Alvarás 

2.1.1.1. Alvará de Funcionamento
Nível 0: Não foi encontrada opção para envio de solicitação de alvará de 
funcionamento no sítio oficial da prefeitura, em endereços secundários 
referenciados pelo sítio ofi cial e também não foram encontrados em processo de 
busca na Internet.

Nível 1: Uma opção para envio de solicitação de alvará de funcionamento foi 
encontrada somente em endereço secundário, sem referência explícita no sítio 
ofi cial da prefeitura.

Nível 2: Uma opção para envio de solicitação de alvará de funcionamento foi 
encontrada pelo sítio ofi cial da prefeitura ou em endereço secundário referenciado 
de forma explícita no sítio ofi cial da prefeitura.

Nível 3: A opção de envio de solicitação de alvará de funcionamento atende ao 
nível 2 e existem informações claras sobre o compromisso de retorno sobre a 
solicitação enviada com comprovação de recebimento e tempo previsto para 
resposta. Espera-se informação sobre o limite de tempo máximo para retorno.

Nível 4: A opção de envio de solicitação de alvará de funcionamento atende ao 
nível 3 e disponibiliza acompanhamento de solicitações realizadas por outros 
usuários, com informações como: data de entrada e de atendimento e situação 
da solicitação.

Nível 5: A opção de envio de solicitação de alvará de funcionamento atende 
ao nível 4 e possibilita envio posterior de informações atualizadas sobre esta 
funcionalidade específi ca via mensagem eletrônica para o endereço a ser informado 
pelo cidadão.
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2.1.1.2. Alvará de Construção
Nível 0: Não foi encontrada opção para envio de solicitação de alvará de construção 
no sítio ofi cial da prefeitura, em endereços secundários referenciados pelo sítio 
ofi cial e também não foram encontrados em processo de busca na Internet.

Nível 1: Uma opção para envio de solicitação de alvará de construção foi 
encontrada somente em endereço secundário, sem referência explícita no sítio 
ofi cial da prefeitura.

Nível 2: Uma opção para envio de solicitação de alvará de construção foi 
encontrada pelo sítio ofi cial da prefeitura ou em endereço secundário referenciado 
de forma explícita no sítio ofi cial da prefeitura.

Nível 3: A opção de envio de solicitação de alvará de construção atende ao nível 2 
e existem informações claras sobre o compromisso de retorno sobre a solicitação 
enviada com comprovação de recebimento e tempo previsto para resposta. Espera-
-se informação sobre o limite de tempo máximo para retorno.

Nível 4: A opção de envio de solicitação de alvará de construção atende ao nível 
3 e disponibiliza acompanhamento de solicitações realizadas por outros usuários, 
com informações como: data de entrada e de atendimento e situação da solicitação.

Nível 5: A opção de envio de solicitação de alvará de construção atende ao nível 4 
e possibilita envio posterior de informações atualizadas sobre esta funcionalidade 
específi ca via mensagem eletrônica para o endereço a ser informado pelo cidadão.
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2.1.1.3. Alvará de Publicidade
Nível 0: Não foi encontrada opção para envio de solicitação de alvará de publicidade 
no sítio ofi cial da prefeitura, em endereços secundários referenciados pelo sítio 
ofi cial e também não foram encontrados em processo de busca na Internet.

Nível 1: Uma opção para envio de solicitação de alvará de publicidade foi 
encontrada somente em endereço secundário, sem referência explícita no sítio 
ofi cial da prefeitura.

Nível 2: Uma opção para envio de solicitação de alvará de publicidade foi 
encontrada pelo sítio ofi cial da prefeitura ou em endereço secundário referenciado 
de forma explícita no sítio ofi cial da prefeitura.

Nível 3: A opção de envio de solicitação de alvará de publicidade atende ao nível 
2 e existem informações claras sobre o compromisso de retorno sobre a solicitação 
enviada com comprovação de recebimento e tempo previsto para resposta. Espera-
-se informação sobre o limite de tempo máximo para retorno.

Nível 4: A opção de envio de solicitação de alvará de publicidade atende ao nível 
3 e disponibiliza acompanhamento de solicitações realizadas por outros usuários, 
com informações como: data de entrada e de atendimento e situação da solicitação.

Nível 5: A opção de envio de solicitação de alvará de publicidade atende ao nível 4 
e possibilita envio posterior de informações atualizadas sobre esta funcionalidade 
específi ca via mensagem eletrônica para o endereço a ser informado pelo cidadão.
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2.1.2. Certidões

2.1.2.1. Negativa de Tributos
Nível 0: Não foi encontrada opção para envio de solicitação de certidão negativa de 
tributos no sítio ofi cial da prefeitura, em endereços secundários referenciados pelo 
sítio ofi cial e também não foram encontrados em processo de busca na Internet.

Nível 1: Uma opção para envio de solicitação de certidão negativa de tributos foi 
encontrada somente em endereço secundário, sem referência explícita no sítio 
ofi cial da prefeitura.

Nível 2: Uma opção para envio de solicitação de certidão negativa de tributos foi 
encontrada pelo sítio ofi cial da prefeitura ou em endereço secundário referenciado 
de forma explícita no sítio ofi cial da prefeitura.

Nível 3: A opção de envio de solicitação de certidão negativa de tributos atende 
ao nível 2 e existem informações claras sobre o compromisso de retorno sobre 
a solicitação enviada com comprovação de recebimento e tempo previsto para 
resposta. Espera-se informação sobre o limite de tempo máximo para retorno.

Nível 4: A opção de envio de solicitação de certidão negativa atende ao nível 3 
e disponibiliza acompanhamento de solicitações realizadas por outros usuários, 
com informações como: data de entrada e de atendimento e situação da solicitação.

Nível 5: A opção de envio de solicitação de certidão negativa atende ao nível 4 e 
possibilita envio posterior de informações atualizadas sobre esta funcionalidade 
específi ca via mensagem eletrônica para o endereço a ser informado pelo cidadão.
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2.1.2.2. Valor Venal
Nível 0: Não foi encontrada opção para envio de solicitação de certidão de valor 
venal no sítio ofi cial da prefeitura, em endereços secundários referenciados pelo 
sítio ofi cial e também não foram encontrados em processo de busca na Internet.

Nível 1: Uma opção para envio de solicitação de certidão de valor venal foi 
encontrada somente em endereço secundário, sem referência explícita no sítio 
ofi cial da prefeitura.

Nível 2: Uma opção para envio de solicitação de certidão de valor venal foi 
encontrada pelo sítio ofi cial da prefeitura ou em endereço secundário referenciado 
de forma explícita no sítio ofi cial da prefeitura.

Nível 3: A opção de envio de solicitação de certidão de valor venal atende ao nível 
2 e existem informações claras sobre o compromisso de retorno sobre a solicitação 
enviada com comprovação de recebimento e tempo previsto para resposta. Espera-
-se informação sobre o limite de tempo máximo para retorno.

Nível 4: A opção de envio de solicitação de certidão de valor venal atende ao nível 
3 e disponibiliza acompanhamento de solicitações realizadas por outros usuários, 
com informações como: data de entrada e de atendimento e situação da solicitação.

Nível 5: A opção de envio de solicitação de certidão de valor venal atende ao nível 
4 e possibilita envio posterior de informações atualizadas sobre esta funcionalidade 
específi ca via mensagem eletrônica para o endereço a ser informado pelo cidadão.
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2.2. Solicitação de Serviços

2.2.1. Solicitação de Serviços de Água
Nível 0: Não foi encontrada opção para envio de solicitação de serviços de água 
no sítio ofi cial da prefeitura, em endereços secundários referenciados pelo sítio 
ofi cial e também não foram encontrados em processo de busca na Internet.

Nível 1: Uma opção para envio de solicitação de serviços de água foi encontrada 
somente em endereço secundário, sem referência explícita no sítio ofi cial da 
prefeitura.

Nível 2: Uma opção para envio de solicitação de serviços de água foi encontrada 
pelo sítio ofi cial da prefeitura ou em endereço secundário referenciado de forma 
explícita no sítio ofi cial da prefeitura.

Nível 3: A opção de envio de solicitação de serviços de água atende ao nível 2 e 
existem informações claras sobre o compromisso de retorno sobre a solicitação 
enviada com comprovação de recebimento e tempo previsto para resposta. Espera-
-se informação sobre o limite de tempo máximo para retorno.

Nível 4: A opção de envio de solicitação de serviços de água e o retorno por parte 
da administração atendem aos requisitos do nível 3 e está disponível o conjunto de 
solicitações enviadas pelos usuários, a situação de cada uma (fi la) e os respectivos 
retornos (respostas).

Nível 5: A opção de envio de solicitação de serviços de água atende aos requisitos 
do nível 4, permite a troca de informações entre os cidadãos e a administração 
sobre o atendimento e serviço prestado de forma compartilhada, e existe a opção 
de cadastro de usuários para recebimento de informações sobre atualizações 
posteriores.
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2.2.2. Solicitação de Serviços de Luz e Energia Elétrica 
Nível 0: Não foi encontrada opção para envio de solicitação de serviços de luz no 
sítio ofi cial da prefeitura, em endereços secundários referenciados pelo sítio ofi cial 
e também não foram encontrados em processo de busca na Internet.

Nível 1: Uma opção para envio de solicitação de serviços de luz foi encontrada 
somente em endereço secundário, sem referência explícita no sítio ofi cial da 
prefeitura.

Nível 2: Uma opção para envio de solicitação de serviços de luz foi encontrada 
pelo sítio ofi cial da prefeitura ou em endereço secundário referenciado de forma 
explícita no sítio ofi cial da prefeitura.

Nível 3: A opção de envio de solicitação de serviços de luz atende ao nível 2 e 
existem informações claras sobre o compromisso de retorno sobre a solicitação 
enviada com comprovação de recebimento e tempo previsto para resposta. Espera-
-se informação sobre o limite de tempo máximo para retorno.

Nível 4: A opção de envio de solicitação de serviços de luz e o retorno por parte da 
administração atendem aos requisitos do nível 3 e está disponível o conjunto de 
solicitações enviadas pelos usuários, a situação de cada uma (fi la) e os respectivos 
retornos (respostas).

Nível 5: A opção de envio de solicitação de serviços de luz atende aos requisitos 
do nível 4, permite a troca de informações entre os cidadãos e a administração 
sobre o atendimento e serviço prestado de forma compartilhada, e existe a opção 
de cadastro de usuários para recebimento de informações sobre atualizações 
posteriores.
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2.2.3. Solicitação de Serviços de Esgoto
Nível 0: Não foi encontrada opção para envio de solicitação de serviços de esgoto 
no sítio ofi cial da prefeitura, em endereços secundários referenciados pelo sítio 
ofi cial e também não foram encontrados em processo de busca na Internet.

Nível 1: Uma opção para envio de solicitação de serviços de esgoto foi encontrada 
somente em endereço secundário, sem referência explícita no sítio ofi cial da 
prefeitura.

Nível 2: Uma opção para envio de solicitação de serviços de esgoto foi encontrada 
pelo sítio ofi cial da prefeitura ou em endereço secundário referenciado de forma 
explícita no sítio ofi cial da prefeitura.

Nível 3: A opção de envio de solicitação de serviços de esgoto atende ao nível 2 
e existem informações claras sobre o compromisso de retorno sobre a solicitação 
enviada com comprovação de recebimento e tempo previsto para resposta. Espera-
-se informação sobre o limite de tempo máximo para retorno.

Nível 4: A opção de envio de solicitação de serviços de esgoto e o retorno por 
parte da administração atendem aos requisitos do nível 3 e está disponível o 
conjunto de solicitações enviadas pelos usuários, a situação de cada uma (fi la) e 
os respectivos retornos (respostas).

Nível 5: A opção de envio de solicitação de serviços de esgoto atende aos requisitos 
do nível 4, permite a troca de informações entre os cidadãos e a administração 
sobre o atendimento e serviço prestado de forma compartilhada, e existe a opção 
de cadastro de usuários para recebimento de informações sobre atualizações 
posteriores.

Endereço Data de Acesso:

Tecnologia_e_Gestao_Publica_Municipal (2ªPROVA).indd   167Tecnologia_e_Gestao_Publica_Municipal (2ªPROVA).indd   167 23/1/2010   19:03:0223/1/2010   19:03:02



168  RICARDO CÉSAR GONÇALVES SANT’ANA

2.2.4. Solicitação de Serviços de Coleta de Lixo
 (domiciliar, industrial, hospitalar)

Nível 0: Não foi encontrada opção para envio de solicitação de serviços de coleta 
de lixo no sítio ofi cial da prefeitura, em endereços secundários referenciados pelo 
sítio ofi cial e também não foram encontrados em processo de busca na Internet.

Nível 1: Uma opção para envio de solicitação de serviços de coleta de lixo foi 
encontrada somente em endereço secundário, sem referência explícita no sítio 
ofi cial da prefeitura.

Nível 2: Uma opção para envio de solicitação de serviços de coleta de lixo foi 
encontrada pelo sítio ofi cial da prefeitura ou em endereço secundário referenciado 
de forma explícita no sítio ofi cial da prefeitura.

Nível 3: A opção de envio de solicitação de serviços de coleta de lixo atende ao 
nível 2 e existem informações claras sobre o compromisso de retorno sobre a 
solicitação enviada com comprovação de recebimento e tempo previsto para 
resposta. Espera-se informação sobre o limite de tempo máximo para retorno.

Nível 4: A opção de envio de solicitação de serviços de coleta de lixo e o retorno 
por parte da administração atendem aos requisitos do nível 3 e está disponível o 
conjunto de solicitações enviadas pelos usuários, a situação de cada uma (fi la) e 
os respectivos retornos (respostas).

Nível 5: A opção de envio de solicitação de serviços de coleta de lixo atende 
aos requisitos do nível 4, permite a troca de informações entre os cidadãos e a 
administração sobre o atendimento e serviço prestado de forma compartilhada, 
e existe a opção de cadastro de usuários para recebimento de informações sobre 
atualizações posteriores.
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2.2.5. Solicitação de Serviços de Manutenção
 (poda de árvores, tapa de buracos, etc.)

Nível 0: Não foi encontrada opção para envio de solicitação de serviços de 
manutenção no sítio ofi cial da prefeitura, em endereços secundários referenciados 
pelo sítio oficial e também não foram encontrados em processo de busca na 
Internet.

Nível 1: Uma opção para envio de solicitação de serviços de manutenção foi 
encontrada somente em endereço secundário, sem referência explícita no sítio 
ofi cial da prefeitura.

Nível 2: Uma opção para envio de solicitação de serviços de manutenção foi 
encontrada pelo sítio ofi cial da prefeitura ou em endereço secundário referenciado 
de forma explícita no sítio ofi cial da prefeitura.

Nível 3: A opção de envio de solicitação de serviços de manutenção atende ao 
nível 2 e existem informações claras sobre o compromisso de retorno sobre a 
solicitação enviada com comprovação de recebimento e tempo previsto para 
resposta. Espera-se informação sobre o limite de tempo máximo para retorno.

Nível 4: A opção de envio de solicitação de serviços de manutenção e o retorno 
por parte da administração atendem aos requisitos do nível 3 e está disponível o 
conjunto de solicitações enviadas pelos usuários, a situação de cada uma (fi la) e 
os respectivos retornos (respostas).

Nível 5: A opção de envio de solicitação de serviços de manutenção atende 
aos requisitos do nível 4, permite a troca de informações entre os cidadãos e a 
administração sobre o atendimento e serviço prestado de forma compartilhada, 
e existe a opção de cadastro de usuários para recebimento de informações sobre 
atualizações posteriores.
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2.3. Consulta ao Procon
Nível 0: Não foi encontrada opção para envio de solicitação de consulta ao Procon 
no sítio ofi cial da prefeitura, em endereços secundários referenciados pelo sítio 
ofi cial e também não foram encontrados em processo de busca na Internet.

Nível 1: Uma opção para envio de solicitação de consulta ao Procon foi encontrada 
somente em endereço secundário, sem referência explícita no sítio ofi cial da 
prefeitura.

Nível 2: Uma opção para envio de solicitação de consulta ao Procon foi encontrada 
pelo sítio ofi cial da prefeitura ou em endereço secundário referenciado de forma 
explícita no sítio ofi cial da prefeitura.

Nível 3: A opção de envio de solicitação de consulta ao Procon atende ao nível 2 
e existem informações claras sobre o compromisso de retorno sobre a solicitação 
enviada com comprovação de recebimento e tempo previsto para resposta. Espera-
-se informação sobre o limite de tempo máximo para retorno.

Nível 4: A opção de envio de solicitação de consulta ao Procon e o retorno por parte 
da administração atendem aos requisitos do nível 3 e está disponível o conjunto 
de solicitações enviadas pelos usuários, a situação de cada uma e os respectivos 
retornos (respostas).

Nível 5: A opção de envio de solicitação de consulta ao Procon atende aos requisitos 
do nível 4, permite a troca de informações entre os cidadãos e a administração 
sobre o atendimento prestado de forma compartilhada, e existe a opção de cadastro 
de usuários para recebimento de informações sobre atualizações posteriores.
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2.4. Ouvidoria

2.4.1. Registro de Reclamações
Nível 0: Não foi encontrada opção para envio de reclamações no sítio ofi cial da 
prefeitura, em endereços secundários referenciados pelo sítio ofi cial e também 
não foram encontrados em processo de busca na Internet.

Nível 1: Uma opção para envio de reclamações foi encontrada somente em 
endereço secundário, sem referência explícita no sítio ofi cial da prefeitura.

Nível 2: Uma opção para envio de reclamações foi encontrada pelo sítio ofi cial 
da prefeitura ou em endereço secundário referenciado de forma explícita no sítio 
ofi cial da prefeitura.

Nível 3: A opção de envio de solicitação de registro de reclamações atende ao 
nível 2 e existem informações claras sobre o compromisso de retorno sobre a 
solicitação enviada com comprovação de recebimento e tempo previsto para 
resposta. Espera-se informação sobre o limite de tempo máximo para retorno.

Nível 4: A opção de envio de solicitação de registro de reclamações e o retorno 
por parte da administração atendem aos requisitos do nível 3 e está disponível 
o conjunto de solicitações enviadas pelos usuários, a situação de cada uma e os 
respectivos retornos (resultados ou ações).

Nível 5: A opção de envio de solicitação de registro de reclamações atende 
aos requisitos do nível 4, permite a troca de informações entre os cidadãos e a 
administração sobre os resultados obtidos de forma compartilhada, e existe a 
opção de cadastro de usuários para recebimento de informações sobre atualizações 
posteriores.
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2.4.2. Registro de Denúncias
Nível 0: Não foi encontrada opção para envio de denúncias no sítio ofi cial da 
prefeitura, em endereços secundários referenciados pelo sítio ofi cial e também 
não foram encontrados em processo de busca na Internet.

Nível 1: Uma opção para envio de denúncias foi encontrada somente em endereço 
secundário, sem referência explícita no sítio ofi cial da prefeitura.

Nível 2: Uma opção para envio de denúncias foi encontrada pelo sítio ofi cial da 
prefeitura ou em endereço secundário referenciado de forma explícita no sítio 
ofi cial da prefeitura.

Nível 3: A opção de envio de solicitação de registro de denúncias atende ao nível 
2 e existem informações claras sobre o compromisso de retorno sobre a solicitação 
enviada com comprovação de recebimento e tempo previsto para resposta. Espera-
-se informação sobre o limite de tempo máximo para retorno.

Nível 4: A opção de envio de solicitação de registro de denúncias e o retorno 
por parte da administração atendem aos requisitos do nível 3 e está disponível 
o conjunto de solicitações enviadas pelos usuários, a situação de cada uma e os 
respectivos retornos (resultados ou ações).

Nível 5: A opção de envio de solicitação de registro de denúncias atende aos 
requisitos do nível 4, permite a troca de informações entre os cidadãos e a 
administração sobre os resultados obtidos de forma compartilhada, e existe a 
opção de cadastro de usuários para recebimento de informações sobre atualizações 
posteriores.
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2.5. Solicitação de informações específi cas
Nível 0: Não foi encontrada opção para envio de solicitação de informações no 
sítio ofi cial da prefeitura, em endereços secundários referenciados pelo sítio ofi cial 
e também não foram encontrados em processo de busca na Internet.

Nível 1: Uma opção para envio de solicitação de informações foi encontrada 
somente em endereço secundário, sem referência explícita no sítio ofi cial da 
prefeitura.

Nível 2: Uma opção para envio de solicitação de informações foi encontrada 
pelo sítio ofi cial da prefeitura ou em endereço secundário referenciado de forma 
explícita no sítio ofi cial da prefeitura.

Nível 3: A opção de envio de solicitação de informações atende ao nível 2 e existem 
informações claras sobre o compromisso de retorno sobre a solicitação enviada 
com comprovação de recebimento e tempo previsto para resposta. Espera-se 
informação sobre o limite de tempo máximo para retorno.

Nível 4: A opção de envio de solicitação de informações atende ao nível 3 e 
disponibiliza acompanhamento de solicitações realizadas por outros usuários, 
com informações como: data de entrada e de atendimento e situação da solicitação.

Nível 5: A opção de envio de solicitação de informações atende ao nível 4 e 
possibilita envio posterior de informações atualizadas sobre esta funcionalidade 
específi ca via mensagem eletrônica para o endereço a ser informado pelo cidadão.
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2.6. Caixa de Sugestões
Nível 0: Não foi encontrada opção para envio de sugestões no sítio ofi cial da 
prefeitura, em endereços secundários referenciados pelo sítio ofi cial e também 
não foram encontrados em processo de busca na Internet.

Nível 1: Uma opção para envio de sugestões foi encontrada somente em endereço 
secundário, sem referência explícita no sítio ofi cial da prefeitura.

Nível 2: Uma opção para envio de sugestões foi encontrada pelo sítio ofi cial da 
prefeitura ou em endereço secundário referenciado de forma explícita no sítio 
ofi cial da prefeitura.

Nível 3: A opção de envio de sugestões atende ao nível 2 e existem informações 
claras sobre o compromisso de retorno sobre a solicitação enviada com comprovação 
de recebimento e tempo previsto para resposta. Espera-se informação sobre o 
limite de tempo máximo para retorno.

Nível 4: A opção de envio de sugestões e o retorno por parte da administração 
atendem aos requisitos do nível 3 e está disponível o conjunto de sugestões 
enviadas pelos usuários, a situação de cada uma e os respectivos retornos 
(resultados ou ações).

Nível 5: A opção de envio de sugestões atende aos requisitos do nível 4, permite 
a troca de informações entre os cidadãos e a administração sobre os resultados 
obtidos de forma compartilhada, e existe a opção de cadastro de usuários para 
recebimento de informações sobre atualizações posteriores.
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APÊNDICE B
QUADRO DE SÍTIOS MUNICIPAIS 

ANALISADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE 
INDICADORES

Município UF Endereço do sítio analisado
Anápolis GO www.anapolis.go.gov.br 
Andradina SP www.andradina.sp.gov.br 
Aragarças GO www.portalpublico.com.br/pmaragarcas

Obs.: o endereço www.aragarcas.go.gov.br não 
acessou durante a pesquisa.

Araguari MG www.araguari.mg.gov.br 
Bertioga SP www.bertioga.sp.gov.br 
Bora SP www.bora.sp.gov.br 
Caçapava SP www.cacapava.sp.gov.br 
Congonhas MG www.congonhas.mg.gov.br 
Cotia SP www.cotia.sp.gov.br 
Cunha SP www.cunha.sp.gov.br 
Dourados MS www.dourados.ms.gov.br 
Indaiatuba SP www.indaiatuba.sp.gov.br 
Itajubá MG www.itajuba.mg.gov.br 
Itu SP www.itu.sp.gov.br 
Marília SP www.marilia.sp.gov.br
Mauá SP www.maua.sp.gov.br 
Paraty RJ www.pmparaty.rj.gov.br 

Obs.: o endereço www.paraty.rj.gov.br está sendo 
utilizado pela câmara municipal de Paraty

Paulínia SP www.paulinia.sp.gov.br 
Continua
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Continuação

Município UF Endereço do sítio analisado
Penha SC www.penha.sc.gov.br 

Petrópolis RJ www.petropolis.rj.gov.br 

Pompeia SP www.pompeia.sp.gov.br 

Rinópolis SP www.rinopolis.sp.gov.br 

Rio de Janeiro RJ www.rio.rj.gov.br 

Rio Verde GO www.rioverdegoias.com.br 
Obs.: o endereço www.rioverdegoias.go.gov.br não 
acessou durante a pesquisa.

São Bento do Sul SC www.saobentodosul.sc.gov.br 

Serra Negra SP www.serranegra.sp.gov.br 

Taubaté SP www.taubate.sp.gov.br 

Uberlândia MG www.uberlandia.mg.gov.br 

Vitória ES www.vitoria.es.gov.br 
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APÊNDICE C
PLANILHA BASE PARA LEVANTAMENTO DOS 

DADOS

Continua
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Continuação
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