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Da apresentação

1. Análise da EBT - Avaliação 360°

2. Análise por amostragem da transparência em 

transferências da união aos municípios

3. Legislações aplicáveis à transparência

4. Desafios para superação na disponibilização de dados 

e informações

5. Sugestões para implementação



Transparência ativa nas transferências 
da União

Estimular a implementação da transparência ativa, por 

meio da disponibilização on-line, dos atos referentes às 

transferências de recursos da União, com o objetivo de 

facilitar o acesso e o consumo de dados e informações.



Resultados esperados

Padronização mínima das informações e documentos 

que devem ser disponibilizados on-line conforme 

disposto, na LAI e na Lei Complementar 131/2009, 

entre outros normativos, como fomento de 

implementação da transparência.



Análise de dados

https://bit.ly/detru_ebt

https://bit.ly/detru_ebt
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Principais Marcos Legais
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Marcos Legais que tratam da 
disponibilização de informações públicas

➔ LEI COMPLEMENTAR Nº 131, DE 27 DE MAIO DE 2009 
(Lei da Transparência, conhecida como Lei Capiberibe) 
com redação da LC n° 156 de 2016.

Acrescenta dispositivos à Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 
2000 - determina a disponibilização, em tempo real, de informações 
pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

➔ LEI N° 12.527 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011 (conhecida 
como LAI)

Regula o direito de acesso à informação



Lei Complementar
LC - 131/2009



LC - 101/2000
➔ LC 101 de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal

◆ Planejamento: do Plano Plurianual - PPA, da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias - LDO, Lei Orçamentária Anual - LOA, Execução 

Orçamentária e Cumprimento das Metas; 

◆ Receita Pública: da Previsão e da Arrecadação e da Renúncia 

de Receita;

◆ Despesa Pública: Geração da Despesa, Despesa com Pessoal e 

Despesa com a Seguridade Social;

◆ Transferências Voluntárias;

◆ Destinação de Recursos Públicos para o Setor Privado;

◆ Dívida, Endividamento e as Operações de Crédito

◆ Gestão Patrimonial entre outros



LC - 131/2009

Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão 

fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive 

em meios eletrônicos de acesso público: os planos, 

orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as 

prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o 

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o 

Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas 

desses documentos.



LC - 131/2009

Art. 48. Parágrafo único:

II – liberação ao pleno conhecimento e 

acompanhamento da sociedade, em tempo real, de 

informações pormenorizadas sobre a execução 

orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de 

acesso público;



LC - 131/2009

Art. 48-A.  Para os fins a que se refere o inciso II do 

parágrafo único do art. 48, os entes da Federação 

disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o 

acesso a informações referentes a: 



LC - 131/2009

I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas 

unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, 

no momento de sua realização, com a disponibilização 

mínima dos dados referentes ao número do 

correspondente processo, ao bem fornecido ou ao 

serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária 

do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento 

licitatório realizado;



Lei de Acesso à Informação
LAI - 12.527/2011



LAI - 12.527/2011

Art. 6º Cabe aos órgãos e entidades do poder público, 

observadas as normas e procedimentos específicos 

aplicáveis, assegurar a:

I - gestão transparente da informação, propiciando 

amplo acesso a ela e sua divulgação;



LAI - 12.527/2011

Art. 7º O acesso à informação de que trata esta Lei 

compreende, entre outros, os direitos de obter:

VI - informação pertinente à administração do 

patrimônio público, utilização de recursos públicos, 

licitação, contratos administrativos;



LAI - 12.527/2011

Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas 

promover, independentemente de requerimentos, a 

divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas 

competências, de informações de interesse coletivo ou 

geral por eles produzidas ou custodiadas.



LAI - 12.527/2011

§ 1º Na divulgação das informações a que se refere o 

caput, deverão constar, no mínimo:

III - registros das despesas;

IV - informações concernentes a procedimentos 

licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, 

bem como a todos os contratos celebrados;



LAI - 12.527/2011

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

e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e 

instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo 

obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede 

mundial de computadores (internet).



LAI - 12.527/2011

§ 4º Os Municípios com população de até 10.000 (dez 

mil) habitantes ficam dispensados da divulgação 

obrigatória na internet a que se refere o § 2º , mantida 

a obrigatoriedade de divulgação, em tempo real, de 

informações relativas à execução orçamentária e 

financeira, nos critérios e prazos previstos no art. 73-B 

da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei 

de Responsabilidade Fiscal).



LAI - 12.527/2011

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

regulamento, atender, entre outros, aos seguintes 

requisitos:

I - ... acesso à informação de forma objetiva, 

transparente, clara e em linguagem de fácil 

compreensão;



LAI - 12.527/2011

II - possibilitar a gravação de relatórios em diversos 

formatos eletrônicos, inclusive abertos e não 

proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a 

facilitar a análise das informações;

III - possibilitar o acesso automatizado por sistemas 

externos em formatos abertos, estruturados e legíveis 

por máquina;



LAI - 12.527/2011

VI - manter atualizadas as informações disponíveis para 

acesso;

VIII - adotar as medidas necessárias para garantir a 

acessibilidade de conteúdo para pessoas com 

deficiência, nos termos do art. 17 da Lei nº 10.098, de 

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

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada 

pelo Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008.



Legislações que tratam das 
Transferências da União



Legislação que trata das
Transferências da União

➔ CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

 Art. 1º Constitui-se em Estado Democrático de Direito;

Art. 3º Objetivos fundamentais;

Art. 18 Organização político-administrativa da República Federativa do 

Brasil

Art. 157 Repartição das Receitas Tributárias aos Estados e ao Distrito 

Federal

Art. 158 Repartição das Receitas Tributárias aos Municípios

Art. 159 Do percentual de repasse dos recursos de IPI



Legislação que trata das
Transferências da União

➔ LEI COMPLEMENTAR N° 101 DE 2000

(Lei de Responsabilidade Fiscal)

Art. 25 Entrega de recursos correntes ou de capital a outro 

ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou 

assistência financeira, que não decorra de determinação 

constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de 

Saúde.



Modelo de Acessibilidade em Governo 
Eletrônico

e-MAG



Modelo de Acessibilidade
em Governo Eletrônico

O e-MAG foi desenvolvido em 2004 baseado no estudo 

de 14 normas existentes em outros países acerca de 

acessibilidade digital.

A versão 3.1 do eMAG apresenta melhorias no conteúdo 

do texto para torná-lo mais compreensível.

*Versões anteriores: visão do cidadão e cartilha técnica, 

voltada a desenvolvedores.



Modelo de Acessibilidade
em Governo Eletrônico

Dos Processos

1. Seguir os padrões Web;

2. Seguir as diretrizes ou recomendações de 

acessibilidade;

3. Realizar a avaliação de acessibilidade.



Modelo de Acessibilidade
em Governo Eletrônico

➔ Organizar o código HTML de forma lógica e 

semântica;

➔ Utilizar corretamente os níveis de cabeçalho;

➔ Ordenar de forma lógica e intuitiva a leitura e 

tabulação.



Modelo de Acessibilidade
em Governo Eletrônico

➔ Divisão das áreas de informação;

➔ Não utilizar redirecionamento automático de 

páginas;

➔ Não incluir situações com intermitência de tela;

➔ Informar o usuário sobre sua localização na página 

(breadcrumbs);

➔ Descrever links clara e sucintamente.



Modelo de Acessibilidade
em Governo Eletrônico

➔ Fornecer alternativa em texto para as imagens do 

sítio;

➔ Disponibilizar documentos em formatos acessíveis 

(HTML, ODF, ODT, ODS, ODP);

➔ Em tabelas, utilizar títulos e resumos de forma 

apropriada;

➔ Disponibilizar uma explicação para siglas, 

abreviaturas e palavras incomuns.



Modelo de Acessibilidade
em Governo Eletrônico

➔ Oferecer contraste mínimo entre plano de fundo e 

primeiro plano;

➔ Fornecer alternativa para vídeo;

➔ Oferecer audiodescrição para vídeo pré-gravado;

➔ Fornecer botões de controle de áudio e vídeo;

➔ Identificar e descrever erros de entrada de dados e 

confirmar o envio das informações em formulários.



Modelo de Acessibilidade
em Governo Eletrônico

Padronização no Governo Federal:

➔ Atalhos de teclado;

➔ Primeira folha de contraste;

➔ Mapa do sítio.



CEWEB
Ceweb, NIC.br e CGI.br



Boas Práticas na WEB

“As Boas Práticas propostas abrangem diferentes 

desafios e exigências relacionadas com a publicação e o 

consumo de dados, como formatos de dados, acesso a 

dados identificadores de dados, vocabulários e 

metadados.”

Ceweb, NIC.br e CGI.br



Boas Práticas na WEB

➔ BP 1-3 do fornecimento de metadados;

➔ BP 4-6 da proveniência dos dados, licença (OKFN) e 

qualidade;

➔ BP 7-8 do indicador e histórico da versão;

➔ BP 9-11 identificadores do conjunto de dados, seus 

itens e versões (URIs)

➔ BP 12-14 sobre os dados legíveis por máquinas, 

representação neutra e diversidade de formatos (Five 

Star)



Boas Práticas na WEB (BP 4-6)

➔ Da licença de Disponibilização Creative Commons - CC0
Sem Direito de Autor nem Direitos Conexos

➔ A pessoa que associou um trabalho a este resumo dedicou 
o trabalho ao domínio público, renunciando a todos os 
seus direitos sob as leis de direito de autor e/ou de 
direitos conexos referentes ao trabalho, em todo o mundo, 
na medida permitida por lei

➔ Pode copiar, modificar, distribuir e executar o trabalho, 
mesmo para fins comerciais, tudo sem pedir autorização



Five Star (BP 12-14)



Five Star

★ Torne seus recursos disponíveis na Web (tanto faz o 
formato) sob uma licença aberta
“É ótimo ter os dados acessíveis na Web sob uma licença aberta 
(assim como PDDL, ODC-by ou CC0), todavia, os dados estão 
presos em um documento. Para retirar os dados do documento, 
você vai ter que escrever um raspador com essa função.”

★★ Torne seus recursos disponíveis como dados 
estruturados (ex. excel no lugar de imagem escaneada)
“Esplêndido! Os dados estão acessíveis na Web em uma forma 
estruturada (isto é, legível por máquina), todavia, os dados ainda 
estão presos em um documento. Para obter os dados você 
depende de um software.”



Five Star
★★★ Utilize formatos não-proprietários (ex. CSV e 
não excel)
“Excelente! Os dados não estão apenas disponíveis ia Web mas 
agora qualquer um pode utilizar os dados facilmente. Por outro 
lado, ainda são dados empacotados na Web e não dados na 
Web.”

★★★★ Utilize URI’s para identificar recursos. Isso vai 
ajudar as pessoas a apontarem para eles
“Maravilhoso! Agora são dados na Web. Os (mais importantes) 
itens de dados possuem uma URI e podem ser compartilhados na 
Web. Um modo nativo de representar dados é utilizando RDF, 
contudo, outros formatos como o aton, por exemplo, podem ser 
convertidos/mapeados, se necessário.”



Five Star

★★★★★ Conecte seus dados com dados de outras 

pessoas para prover contexto (dados linkado)
“Brilhante! Agora são dados, na Web ligado a outros dados. 

Ambos: consumidor e publicador beneficiam-se pelo efeito rede.”



Boas Práticas na WEB

➔ BP 15-18 utilizar vocabulário de dados padronizados, 

fornecer subconjunto de dados e permitir download 

em massa;

➔ BP 19-22 do fornecimento de dados, tempo real, 

atualização e explicação para dados não disponíveis;

➔ BP 23-26 utilização de API, documentação, padrão na 

construção e comunicação de alteração.



Boas Práticas na WEB

➔ BP 27-30 preservar os identificadores (URL e URI 
permanentes), coletar e compartilhar o feedback dos 
consumidores de dados;

➔ BP 31-32 do enriquecimento da geração de novos 
dados e das visualizações complementares;

➔ BP 33-35 do feedback sobre o provedor original, do 
termo da licença e da rastreabilidade da fonte 
(citação na publicação).



Boas Práticas na Transparência do 
recebimento de recursos da União

➔ Apresentação das receitas municipais e estaduais 
com descrição detalhada de sua fonte

➔ Demonstração da destinação destas receitas no 
campo de despesas, elaborar mecanismo que 
permita acompanhar a utilização dos recursos 
recebidos

*Referência para disponibilização de Receitas e 
Repasses das Transferências da União (site da CGU)



Sugestões para implementação
➔ Realizar parcerias com as instituições acadêmicas e a sociedade civil no 

Processo Colaborativo
➔ Elaborar cronograma de implementação da LAI com a  disponibilização de 

dados e informações públicas; (se existente, mapear ações de 
cumprimento)

➔ Utilizar os documentos de referência de outros portais e os guias de boas 

práticas, com definições quanto ao formato do desenvolvimento (próprio 

e/ou contratado)

➔ Elaborar cronograma da implantação de ferramentas tecnológicas (Portal 
da Transparência e e-SIC - opção pelo Fala.BR)

➔ Realizar eventos para o intercâmbio de experiência entre órgãos públicos 

(OGP) quanto à elaboração de normativos, suas aplicações, metodologias e 

ferramentas

➔ Elaboração de projetos para a obtenção de financiamentos (eixo da 

Gestão Pública - e.g. BNDES)



Referências

● Constituição Federal

● Declaração Universal de Direitos Humanos

● Lei Federal n° 12.527 de 2011
● Lei Complementar n° 131 de 2009
● Lei Complementar n° 101 de 2000
● e-MAG ( Acessibilidade em Governo Eletrônico)
● Ceweb, Nic.br e Cgi.br (Boas Práticas para Dados na WEB)
● Escala Brasil Transparente (dados)

http://bit.ly/docs-transp

Link com a disponibilização desta 

apresentação e os seus respectivos 

materiais de pesquisa, páginas da 

web, legislações, guias e manuais.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp131.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
http://emag.governoeletronico.gov.br/
https://ceweb.br/media/docs/publicacoes/1/fundamentos-publicacao-dados-web.pdf
https://mbt.cgu.gov.br/publico/dados_abertos


OBRIGADO!

CONTROLADORIA GERAL DE GUARULHOS
TRANSPARÊNCIA

(11) 2475-7410 ramal 7541
transparenciacgm@guarulhos.sp.gov.br

Renato Corte Lopes
renatolopes@guarulhos.sp.gov.br

Tiago Kroitor Pereira
tiagopereira@guarulhos.sp.gov.br

Edson Ferreira Vale
edsonvale@guarulhos.sp.gov.br

João Bruno Morato Macedo
Controlador Geral do Município

cgm@guarulhos.sp.gov.br
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