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Conhecer o rol mínimo de informações que os órgãos 
e entidades devem, OBRIGATORIAMENTE, divulgar 
nas suas páginas oficiais na internet. 
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A LAI estabelece que as informações de interesse coletivo ou geral 
devem ser divulgadas de ofício pelos órgãos públicos, ESPONTÂNEA 
e PROATIVAMENTE, INDEPENDENTEMENTE DE SOLICITAÇÕES.

O art. 8º da Lei 12.527/2011 prevê um ROL MÍNIMO de dados que os
órgãos e entidades devem, OBRIGATORIAMENTE, divulgar nas suas
páginas oficiais na internet, no menu “Transparência”.
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Por que devemos divulgar dados 
e informações nos sites?
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A divulgação espontânea do maior
número possível de informações:

1) Facilita o acesso às informações.

2) Tende a reduzir as demandas nos canais de
transparência passiva, minimizando o trabalho e os
custos de processamento e gerenciamento dos
pedidos de acesso.
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Qual o objetivo das padronizações dos 
sites oficiais?
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Facilitar a navegação nos sites, permitindo
rápida localização e obtenção das
informações desejadas.
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Como deve ser feita a divulgação ativa de 
dados e informações?
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.Criar seção específica denominada “Transparência” e
disponibilizar no Menu Principal das páginas.

.Observar rigorosamente a NOMENCLATURA e a
ESTRUTURA(seguir a ordem) de menu estabelecida.

.Criar todos os itens de navegação, ainda que não haja
conteúdo a ser divulgado. Nesse caso, deve-se criar o item
e nele informar, de maneira explícita, que não há, até o
momento, conteúdo a ser publicado.
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.Além dos itens obrigatórios, o órgão pode disponibilizar, no
mesmo menu, outros assuntos que sejam muito demandados
pela sociedade ou que sejam considerados de interesse
público. Nesses casos, os itens adicionais devem ser inseridos
após os obrigatórios.

.Incluir, em cada página de submenu, texto explicativo
relativo ao seu conteúdo.
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Diretrizes para a disponibilização do

conteúdo do menu Transparência
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I. Os sites devem conter ferramentas de pesquisa de
conteúdo;

II. Autenticidade e integridade de todas as informações; 

III. As informações disponibilizadas devem ser íntegras,
primárias e autênticas;

IV. Dados, informações e relatórios devem ser mantidos
atualizados;

V. As informações que necessitam de atualização constante
devem informar a data da última modificação no site;
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O prazo de classificação inicia-se na data de 
produção do documento, transcorrido o 
prazo da classificação  a informação, ela 
tornar-se-á automaticamente pública.

VI. As informações devem ser divulgadas em
linguagem cidadã;

VII. Possibilitar a gravação de relatórios em
formatos eletrônicos abertos e não proprietários.
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Conteúdo mínimo obrigatório a ser
disponibilizado:
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NOMENCLATURA E DISPOSIÇÕES DOS ITENS
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Orientações sobre os conteúdos a serem  

divulgados 
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1. INSTITUCIONAL

“Nesta seção, são divulgadas informações institucionais e organizacionais

do órgão ou entidade.”

Este item deve apresentar as seguintes informações:

• Estrutura organizacional (organograma) do órgão/entidade até o 4º
nível hierárquico;

• Competências do órgão/entidade ao menos até o 4º nível hierárquico;

• Legislação de criação e Regimento Interno dos órgãos/entidades. É
recomendável disponibilizar a legislação para download;
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• Lista dos principais cargos e seus respectivos ocupantes,
ao menos até o 4º nível hierárquico (“Quem é quem”);

• Telefones, endereços e e-mails dos ocupantes dos
principais cargos, ao menos até o 4º nível hierárquico;

• Agenda de autoridades;

• Horários de atendimento do Órgão e/ou entidade;

• Currículos dos ocupantes dos principais cargos(boas
práticas).
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2. Ações e Programas

“Nesta seção, são divulgadas as informações pertinentes aos
programas, ações, projetos e atividades implementadas pelo órgão
ou entidade”.

Devem ser disponibilizadas, no mínimo, as seguintes informações:

• Relação dos programas e ações executadas pelo órgão/entidade;

• Indicação da unidade responsável pelo desenvolvimento e
implementação de cada um deles;
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• Principais metas;

• Indicadores de resultado e impacto;

• Principais resultados alcançados;

• Carta de Serviços.
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3. Participação Social

“Nesta seção, são divulgadas informações referentes à realização de
audiências públicas, consultas públicas ou outras formas de incentivo à
participação popular realizadas pelo órgão ou entidade.”

Este item deve divulgar os seguintes pontos:

Ouvidoria;

Audiências e consultas públicas;

Conselhos e órgãos colegiados;

Conferências;

Outras ações.



TRANSPARÊNCIA

4. Auditorias

“Nesta seção, são divulgadas informações referentes aos
resultados de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de

contas realizadas no órgão ou entidade. Os órgãos ou entidades
devem disponibilizar os relatórios de gestão, os relatórios e
certificados de auditoria, com pareceres do órgão de controle
interno e externo, com a íntegra das peças e informações
complementares, com no mínimo os seguintes dados:

I. Exercício ao qual se referem as contas;

II. Código e nome da respectiva unidade;
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III. Número do processo no órgão ou entidade de origem;

IV. Número do processo no Tribunal de Contas do Estado;

V. Situação junto ao Tribunal de Contas do Estado, de modo que se
informe se o processo foi entregue, sobrestado ou julgado. Essa
informação deve ser constantemente atualizada e trazer a data da
última alteração.

Deve ser disponibilizado, ainda, o Relatório Anual de Atividades de
Auditoria Interna(RANAT).
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5. Convênios e Transferências

“Nesta seção, são divulgadas informações sobre os repasses e 
transferências de recursos financeiros efetuados”.

I. Convênios;
II. Contratos de repasse;
III. Termos de cooperação ou instrumentos congêneres celebrados.

O órgão ou entidade deve disponibilizar os links para as consultas dos
convênios de receitas (ww.transferenciasabertas.planejamento.gov.br) e
despesas (www.converj.rj.gov.br).

http://www.transferenciasabertas.planejamento.gov.br/
http://www.converj.rj.gov.br/
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6. Receitas e Despesas

“Nesta seção, são divulgadas informações sobre a previsão e
arrecadação de receita pública e execução orçamentária e
financeira detalhada do órgão ou entidade.”

As Receitas e Despesas serão disponibilizadas no Portal de
Transparência Fiscal do Estado de Rio de Janeiro
(www.transparencia.rj.gov.br) , sendo assim, o site do órgão ou
entidade redirecionará para o link específico de cada item.

http://www.transparencia.rj.gov.br/
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7. Licitações e Contratos

“As informações a serem divulgadas nesse tópico referem-se aos
procedimentos licitatórios e às contratações realizadas pelo órgão
ou entidade”.
As Licitações e Contratos são atualmente disponibilizados no endereço
eletrônico https://www.compras.rj.gov.br/Portal-Siga , devendo o órgão
ou entidade disponibilizar o redirecionamento do cidadão para o
respectivo link de cada item.

Os Chamamentos públicos devem ser divulgados nesse item de
menu.

https://www.compras.rj.gov.br/Portal-Siga
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8. Servidores

A remuneração dos servidores é disponibilizada nos endereços

eletrônicos www.cosultaremuneracao.rj.gov.br, servidores ativos, e

https://www.rioprevidencia.rj.gov.br/PortalRP/Transparencia/Aposentad

osePensionistas, servidores aposentados e pensionistas, devendo o

órgão ou entidade disponibilizar o redirecionamento do cidadão para os

respectivos links.

http://www.cosultaremuneracao.rj.gov.br/
https://www.rioprevidencia.rj.gov.br/PortalRP/Transparencia/AposentadosePensionistas
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9. Informações Classificadas 

“Nesta seção, são divulgados rol das informações classificadas em
cada grau de sigilo e o rol das informações desclassificadas nos
últimos doze meses no âmbito do órgão ou entidade. Além disso,
são disponibilizados formulários de pedido de desclassificação e
de recurso referente a pedido de desclassificação.”

Os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual devem
disponibilizar em seus sítios eletrônicos as seguintes informações:
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I. Rol das informações classificadas em cada grau de sigilo;

II. Rol das informações desclassificadas nos últimos doze
meses, em cada grau de sigilo;

III. Formulários de pedido de desclassificação e de recurso
referente a pedido de desclassificação.
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10. Serviço de Informação ao Cidadão  

Nesse tópico devem estar publicadas as seguintes informações
sobre o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC):

I. Localização;

II. Horário de Funcionamento;

III. Nome dos servidores responsáveis pelo SIC;

IV. Telefone e e-mail;

V. Autoridade de Monitoramento (nome e cargo).
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Deve ser disponibilizado modelo de formulário de solicitação de
informação para aqueles que queiram apresentar o pedido em
meio físico (papel) junto ao SIC e link para o Sistema Eletrônico do
Serviço de Informações ao Cidadão (www.esicrj.rj.gov.br).

Também devem ser divulgados relatórios estatísticos de
atendimento à Lei de Acesso à Informação.

http://www.esicrj.rj.gov.br/
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11. Perguntas Frequentes

Nesse item são divulgadas as repostas às perguntas mais

frequentes da sociedade.

O órgão deve utilizar como base as demandas recebidas por meio do
Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), seja presencial ou eletrônico.
Assim, com o incremento da transparência ativa, ocorre diminuição
das solicitações de acesso à informação.
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12. Dados Abertos

São dados públicos representados em meio digital, estruturados
em formato aberto, processáveis por máquina, referenciados na
rede mundial de computadores e disponibilizados sob licença
aberta que permita sua livre utilização, consumo ou cruzamento.

A CGE/RJ já está editando normativo que regulamentará o assunto
no estado.
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Procedimentos para despesas com aquisições de produtos ou
contratações de serviços decorrentes das medidas de enfrentamento
do COVID-19

Lei Federal n.º 13.979/20:

Art. 4º É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de
engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei.

(...)

§ 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão
imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de
computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no §
3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o
número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o
respectivo processo de contratação ou aquisição.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm#art8%C2%A73
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Lei Estadual n.º 8.794/20:

Art. 5 - O Poder Executivo publicará em sítio eletrônico todos os

demonstrativos de despesas emergenciais para aquisições de

produtos ou contratação de serviços, realizadas durante a

vigente do estado de calamidade, conforme disposto na Lei

12527/11.
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Decreto Estadual 47.039/20:

Art. 1º - Fica determinado à Controladoria Geral do Estado (CGE-RJ), a realização de avaliações dos
atos de controle para o enfrentamento da propagação e medidas decorrentes do Covid-19 que incorram em
saída, ainda que futura, de recursos públicos e garantia da transparência, conforme preconiza a Lei Estadual
nº 7.989/2018.

Art. 2º - A Controladoria Geral do Estado (CGE) deverá avaliar, de forma preventiva e com vistas à melhoria
dos controles e à aderência normativa, os riscos identificados nos procedimentos de contratações e
aquisições realizadas pelos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual.

(...)

§2º - As avaliações preventivas serão realizadas pela Ouvidoria Geral do Estado (OGE) mediante o
acompanhamento das medidas adotadas pelas unidades gestoras relativas à transparência dos atos
praticados.

Art. 3º - Os Auditores da CGE identificarão os riscos e, após análise com conclusão fundamentada,
solicitarão ao órgão responsável, manifestação, justificativas e/ou documentações quanto às
constatações identificadas como risco.

(...)

§2º - O acompanhamento da OGE se dará mediante avaliação e controle da publicação nos portais de
transparência dos órgãos.
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NOTA DE IDENTIFICAÇÃO DE RISCO - NIR:

 A CGE emitirá a NIR identificando os riscos que será encaminhada aos órgãos e entidades; e

 Os órgãos e entidades deverão responder a CGE no prazo de 3 dias.

NOTA DE RECOMEDAÇÃO - NR:

 A CGE poderá emitir NR a partir da análise das manifestações encaminhados pelos órgãos e
entidades;

 As recomendações deverão ser cumpridas pelo auditado no prazo estipulado pela CGE no citado
documento.

Relatório de Riscos Identificados - RRI:

 A CGE emitirá semanalmente o RRI destinado ao Governador contendo os riscos identificados.

Relatório de Recomendações não Implementadas – RRNI:

 A CGE emitirá o RRNI destinado ao Governador e o TCE/RJ contendo as recomendações não
implementadas pelos órgãos e entidades.
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NOTA TÉCNICA TCE/RJ 001/20:

Determina que a publicidade das aquisições ou contratações decorrentes de
COVID-19 nos sites dos órgãos e entidades contendo:

 Nome do contratado;

 CNPJ;

 Prazo contratual (início e término),

 Valor;

 Processo de contratação ou aquisição;

 Data da assinatura do contrato;

 Descrição do objeto (inclusive a quantidade do produto/serviço); e

 Indicação do ordenador de despesa.
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Agradecemos pela sua atenção!

Contatos:

2333-1798

Luciana – lravelino@cge.rj.gov.br

Fabio – fbogossian@cge.rj.gov.br

Pedro – pjunior@cge.rj.gov.br

mailto:lravelino@cge.rj.gov.br
mailto:fbossian@cge.rj.gov.br
mailto:pjunior@cge.rj.gov.br

