
 

 

 
 
 
RECOMENDAÇÃO Nº 003/2017 

 
 
 
Ao:  EXCELENTÍSSIMO PREFEITO MUNICIPAL 
 SENHOR EDUARDO MAROZZI ZANOTTI 
  
Assunto:Boas práticas de Transparência Ativa e Passiva. 

 

Submeto a presente recomendação à apreciação do Exmo. Prefeito 
Municipal e aos demais órgãos da Administração Indireta (SAAE, IPRESI), 
para que tome conhecimento das recomendações realizadas pela Unidade 
Central de Controle Interno a fim de cumprir as exigências das normas 
explanadas abaixo: 

1. Práticas que facilitam o acesso à informação: 

a) Decreto nº 7.185, de 27 de maio de 2010, art. 2º, § 2º, inciso III- 

meio eletrônico que possibilite amplo acesso público: a Internet, 

sem exigências de cadastramento de usuários ou utilização de 

senhas para acesso. 

Boa Prática: Os sítios institucionais de transparência (Portais da 

Transparências, Páginas de Transparência, Canais de Comunicação, 

Consultas, etc) devem permitir o pleno acesso a todos as 

informações, sem a necessidade de exigir dos usuários 

cadastramento prévio, senhas, captchaou qualquer tipo de 

justificativa ou procedimento que dificultem o acesso. 

b) Decreto nº 7.185, de 27 de maio de 2010, art. 6º - O SISTEMA 

deverá permitir a integração com meio eletrônico que possibilite 

amplo acesso público, assegurando à sociedade o acesso às 



 

 

informações sobre a execução orçamentária e financeira conforme o 

art. 48, parágrafo único, inciso III, da Lei Complementar nº 101, de 

2000, as quais serão disponibilizadas no âmbito de cada ente 

da Federação. 

Boa Prática: As informações sobre a execução orçamentária e 

financeira devem estar disponíveis nos Portais de Transparência, 

assegurando amplo acesso ao público. Caso as informações também 

estejam publicadas em outros sítios institucionais é aconselhável 

redirecionamento ao Portal da Transparência. 

c) Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, art. 8º, § 3, inciso III - 

possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em 

formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina. 

Boa Prática: As informações públicas também devem ser 

disponibilizadas em formato aberto (ex.: Comma-separatedvalues – 

CSV) que é considerado um padrão não proprietário. Além disso, é 

recomendável que o sítio possibilite o acesso externo, por sistemas 

automatizados, via webservice. 

2. Práticas que facilitam a navegação: 

a) Decreto nº 7.185, de 27 de maio de 2010, art. 6º, inciso II - 

atender, preferencialmente, ao conjunto de recomendações para 

acessibilidade dos sítios e portais do governo brasileiro, de forma 

padronizada e de fácil implementação, conforme o Modelo de 

Acessibilidade de Governo Eletrônico (e-MAG). 

Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, art. 8º, § 3, inciso VIII 

- adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de 

conteúdo para pessoas com deficiência. 

Boa Prática: Os sítios institucionais de transparência (Portais da 

Transparências, Páginas de Transparência, Canais de Comunicação, 



 

 

Consultas, etc), devem permitir o ajuste do contraste, aumento do 

tamanho da letra e  a leitura de software que converte texto em 

fala. 

b) Decreto nº 7.185, de 27 de maio de 2010, art. 6º, inciso I - aplicar 

soluções tecnológicas que visem simplificar processos e 

procedimentos de atendimento ao cidadão e propiciar melhores 

condições para o compartilhamento das informações; 

Boa Prática: Os sítios institucionais de transparência (Portais da 

Transparências, Páginas de Transparência, Canais de Comunicação, 

Consultas, etc) devem usar um endereço exclusivo na rede de 

internet – UniformResourceLocatorURL – que propicia condições 

para compartilhar as informações exibidas. Desta forma, as 

informações publicadas poderão ser indexadas por mecanismos de 

busca (ex.: google), bem como, haverá possibilidade da pesquisa 

ser compartilhada por e-mail ou em redes sociais. 

3. Práticas que facilitam a busca pela informação: 

a) Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, art. 8º, § 3, inciso I - conter 

ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de 

forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. 

Boa Prática: Os sítios institucionais de transparência (Portais da 

Transparências, Páginas de Transparência, Canais de Comunicação, 

Consultas, etc) devem possuir ferramenta de busca, 

preferencialmente localizada na parte superior da página, que 

permite realizar pesquisa nas informações disponibilizadas. 

b) Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, art. 8º, § 3, inciso VII - indicar 

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

eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio. 



 

 

Boa Prática: O Portal da Transparência deve possuir informações 

de contato da Ouvidoria e do setor responsável pela sua gestão. 

Além disso, os sítios institucionais também devem possuir agenda 

de contato das principais autoridades do órgão, bem como um link 

que permita o direcionamento para o Portal da Transparência. 

 

É importante salientar que todos os envolvidos no processo devem adotar 

medidas de forma efetiva para atender aos requisitos da Transparência da 

Administração Pública. 

Desta forma, solicito que após ciência do Senhor Prefeito, encaminhe a 

presente recomendação aos órgãos da Administração Indireta (SAAE e 

IPRESI) para conhecimento e providências quanto a efetivação das 

informações. 

É o que temos a orientar. 

 

Ibiraçu (ES), 02 de junho de 2017. 

 

 

 

HELEN CRISTINA GRIPPA 
Controlador Geral 

 
 

 
 
 


