Ações para implementação do
Guia de Transparência Ativa

Cintia Petri

Contextualização
● Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - Lei de Acesso à
Informação;
● Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012 - Regulamenta a Lei de
Acesso à Informação;
● Guia de Transparência Ativa elaborado pela CGU
● Acórdão 2890/2021 - Plenário - TCU, de 01/12/2021, que trata do
acompanhamento do tema "Transparência" na Rede Federal de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

Reunião de busca conjunta de soluções
● Gabinete da Reitoria
● Representante do Fórum de Diretores Gerais dos campis
● Representante da Assessoria de Comunicação Social
● Representante do Fórum de Comunicação Social
● Ouvidoria
● AMLAI

Objetivos da Auditoria
● Verificar

se

as

informações

de

interesse

público

e/ou

obrigatórias estão sendo inseridas e atualizadas nas páginas
institucionais e nos sistemas de forma integrada a fim de
promover

a

transparência

e

a

visibilidade

das

ações

institucionais.
● Verificar

se

(manifestação,

as

demandas
denúncia,

por

transparência

solicitação

de

passiva

informações,

reclamações) estão sendo tratadas e respondidas no prazo
legal.

Riscos significativos
● Deixar de inserir ou atualizar as informações de interesse
público e/ou obrigatórias nos sítios institucionais e nos
sistemas

de

forma

integrada,

prejudicando

assim

a

transparência e a visibilidade das ações institucionais para a
sociedade.
● Deixar

de

responder

ao

cidadão

sobre

sua

manifestação/denúncia ou de fornecer informações públicas
quando solicitadas.

Governança - Ifes

Fonte: https://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/organizacional/levantamento-de-governanca/

Governança - Ifes

Fonte: https://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/organizacional/levantamento-de-governanca/

Escopo do trabalho
● Para o primeiro objetivo, foi analisado o menu “Acesso à Informação” do site
institucional e dos sites dos 3 campi definidos como amostra, levando em
consideração as orientações do Guia de Transparência Ativa para Órgãos e Entidades
do Poder Executivo Federal (2019) elaborado pela Controladoria Geral da União
(CGU), em especial seu check list que se trata de um quadro resumo das orientações
do Guia.
● Para o segundo objetivo, foram analisados os dados do Painel Resolveu (extraídos do
Fala.BR) no ano de 2021, a fim de se verificar a quantidade e os tipos de
manifestações registradas, bem como a satisfação média dos usuários e o tempo
médio de resposta (dias) pelo órgão.

Transparência Ativa (Painel LAI)

Fonte: http://paineis.cgu.gov.br/lai/index.htm

Transparência Ativa - Análise e Avaliação
1. Institucional
I. Estrutura Organizacional (Organograma);
II. Competências;
III. Base Jurídica da Estrutura Organizacional e das Competências;
IV. Principais cargos e respectivos ocupantes (Quem é Quem);
V. Telefones, endereços e e-Mails dos Ocupantes dos principais cargos;
VI. Agenda de Autoridades;
VII. Horário de Atendimento;
VIII. Currículos dos principais cargos.

Transparência Ativa - Análise e Avaliação
2. Ações e Programas
I. Programas e Ações
II. Unidade Responsável
III. Principais Metas
IV. Indicadores de Resultado e Impacto
V. Principais Resultados
VI. Carta de Serviços
VII. Renúncia de Receitas
VIII. Programas Financiados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)

Transparência Ativa - Análise e Avaliação
3. Participação Social
I. Ouvidoria
II. Audiências e Consultas Públicas
III. Conselhos e Órgãos Colegiados
IV. Conferências
4. Auditorias
I Relatórios de Gestão
II Relatórios e Certificados de Auditoria
III Informações sobre processos de auditorias anuais de contas
IV Relatório Anual de Atividade de Auditoria Interna - RAINT
5. Convênios e Transferências

Transparência Ativa - Análise e Avaliação
6. Receitas e Despesas
-

Receitas;
Despesas: Execução orçamentária;
Despesas: Execução de Despesas;
Diárias e Passagens.
7. Licitações e Contratos
8. Servidores

-

Servidores;
Concursos Públicos;
Empregados Terceirizados.

9. Informações Classificadas
-

Rol das informações classificadas nos últimos doze meses;
Rol das informações desclassificadas nos últimos doze meses;
Formulário para Pedido de desclassificação e recurso a pedido de desclassificação.

Transparência Ativa - Análise e Avaliação
10. Serviço de Informação ao Cidadão – SIC
-

Serviço de Informação ao Cidadão (SIC);
Formulário de solicitação de informação em meio físico (papel);
Banner para o Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC);
Relatórios estatísticos de atendimento à LAI.

11. Perguntas Frequentes

12. Dados Abertos
-

Política de dados abertos;
Relatórios
em
diversos formatos eletrônicos.

Transparência Passiva
-

Fala.BR - Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação desenvolvida pela CGU para
recebimento e análise de manifestações da sociedade.

-

Tipos de manifestação:

●
●
●
●
●
●
●

SIMPLIFIQUE;
SUGESTÃO;
ELOGIO;
SOLICITAÇÃO;
RECLAMAÇÃO;
DENÚNCIA; e
PEDIDO DE ACESSO À INFORMAÇÃO.

Transparência Passiva (Painel Resolveu)

Transparência Passiva (Painel Resolveu)

Recomendações - Transparência Ativa
O Relatório preliminar foi concluído em dezembro de 2021
Foram exaradas: 14 recomendações para o Site Institucional Sistêmico e
para os sites dos campi, 01 para Ouvidoria e 1 para a AMLAI.

Destas:
5 recomendações já foram atendidas
4 foram parcialmente atendidas

Recomendações - Transparência Ativa
Recomendamos que o Gabinete do Reitor, com o suporte da Assessoria de
Comunicação Social:
1) Promova a disponibilização no site institucional, das informações relativas
à Lei de Acesso à Informação, na seção específica denominada “Acesso à
Informação” na ordem e nomenclatura propostos abaixo. Caso o Ifes opte
por disponibilizar, no mesmo menu, outros assuntos que sejam muito
demandados pela sociedade ou que sejam considerados de interesse
público, estes itens adicionais devem ser inseridos após os obrigatórios.
1. Institucional
2. Ações e Programas
3. Participação Social
4. Auditorias
5. Convênios e Transferências
6. Receitas e Despesas
7. Licitações e Contratos
8. Servidores
9. Informações Classificadas
10. Serviço de Informação ao Cidadão – SIC
11. Perguntas Frequentes
12. Dados Abertos

Recomendações
2)

Promova

a

padronização

da

seção

“Institucional”

contendo

obrigatoriamente os incisos I a VII do Guia e o conteúdo orientado na
descrição para cada subseção, conforme Decreto nº 7.724/2012.

Boas práticas:

Fonte: https://www.ifsudestemg.edu.br/institucional

Recomendações
3) Promova a padronização da seção “Ações e Programas” contendo
obrigatoriamente as seguintes informações: programas, projetos, ações,
obras e atividades, com indicação da unidade responsável, principais metas
e resultados e, quando existentes, indicadores de resultado e impacto,
conforme preceitua o Decreto nº 7.724/2012, art. 7º, § 3º.

Boas práticas: Item 2 - AÇÕES E PROGRAMAS (Guia de Transparência Ativa
CGU 6a- versão -2019, pg.8-9). Observar os incisos I a VIII do Guia e o
conteúdo orientado na descrição para cada subseção.

Recomendações
4) Promova a padronização dos itens e conteúdos do item 3, quais sejam: Ouvidoria;
Audiências ou consultas públicas; Conselhos e órgãos colegiados; Conferências previstas
e realizadas e as outras ações de participação social para o site institucional e para os
campi, conforme preceitua a Lei nº 12.527/2011, art. 9º, II.
Boas práticas:

Fonte:https://www.ifsudestemg.edu.br/institucional/orgaos-colegiados

Recomendações
5) Promova a padronização e mantenha atualizada a subseção “Auditorias” com os
relatórios emitidos pelo Ifes (Relatório de gestão, Raint, relatórios de auditoria interna),
bem como os relatórios emitidos pelos órgãos de controle para o Instituto (relatórios de
auditorias anuais de contas e certificados de auditoria) com a íntegra das peças e
informações complementares. Com a finalidade de se manter uma ordem cronológica,
recomendamos que no ano em que as informações não forem produzidas ou não
estiverem disponíveis, se faça a publicação da justificativa na área específica.
6) Promova a inserção do link direto para o Portal da Transparência juntamente com o
passo a passo que facilite a localização das informações sobre convênios e transferências
relativas ao Ifes, conforme Decreto nº 7.724/2012, art. 7º, § 3º, III.
7) Promova a disponibilização no site Institucional dos links de forma padronizada, de
acordo com o Guia da CGU, junto com o respectivo passo a passo, que encaminhe o
usuário para: as Receitas, o Detalhamento de Programas da Unidades, a Execução
Orçamentária e para as despesas com Diárias e Passagens, conforme Decreto nº
7.724/2012, art. 7º, § 3º, IV.

Recomendações
8) Promova a disponibilização de dois links para acesso às informações do Ifes (Reitoria)
no Portal da Transparência, sendo um que direcione o usuário à seção de "Licitações do
Portal da Transparência" e outro que direcione para a seção de "Contratos do Portal da
Transparência”, disponibilizando junto de tais links o passo a passo que auxilie o usuário
a encontrar a informação desejada, conforme determinado pelo Guia da CGU e pelo
Decreto nº 7.724/2012, art. 7º, § 3º, V.
Obs: Os campi/Reitoria que optarem por disponibilizar, além dos links acima, as
informações sobre Licitações e Contratos diretamente em seus sites, recomendamos que
o façam de forma cronológica, sequencial e atualizadas tempestivamente.

Boas práticas: A forma como o campus Itapina realizou a publicação foi considerada uma
boa prática por esta Unidade de Auditoria Interna. Outra boa prática é o realizado pelo IF
Sudeste
MG:
https://www.ifsudestemg.edu.br/licitacoes/muriae/pregao-srp/2021/2021-28-aquisicao-d
e-kits-com-alimentos-pnae.

Recomendações
9) Promova a disponibilização das informações completas acerca dos Servidores,
Concursos Públicos e Empregados Terceirizados, conforme preceitua o Guia da CGU e o
Decreto nº 7.724/ 2012, art. 7º, § 3º, VI. Em relação aos concursos, recomendamos
que o façam de forma cronológica, sequencial e atualizadas tempestivamente.
10) Disponibilize todas as listas anuais de classificação e desclassificação de informações
em cada grau de sigilo, em formato eletrônico aberto e não proprietário. Na ausência de
informações classificadas ou desclassificadas nos últimos 12 (doze) meses, os órgãos e
entidades devem criar, ainda assim, o item de navegação, informando que, no momento,
não existe conteúdo a ser publicado.
11) Disponibilize ainda os seguintes formulários: a.
Formulário de pedido de
desclassificação; b.
Formulário
de
recurso
referente
a
pedido
de
desclassificação.(Guia de transparência Ativa da CGU)
Boas práticas: Sugere-se a publicação do seguinte texto: “O Instituto Federal do Espírito Santo informa
que até o momento não houve informações classificadas e/ou desclassificadas nos últimos 12 meses,
nos termos do §1º, art. 24 da Lei no 12.527/2011” .

Recomendações
12) Disponibilize na seção “Serviço de Informação ao Cidadão”:
I. Localização;
II. Horário de funcionamento;
III. Nome dos servidores responsáveis pelo SIC;
IV. Telefone e e-mail específico para orientação e esclarecimento de dúvidas (tais como sobre a protocolização de
requerimentos ou a tramitação da solicitação, dentre outros);
V. Nome e cargo da autoridade do órgão responsável pelo monitoramento da implementação da Lei de Acesso à
Informação no âmbito do órgão ou entidade (art. 40, Lei nº 12.527/11).

13) Disponibilize no menu principal do site Institucional, dentro da seção “Acesso à
Informação”, a subseção “Perguntas Frequentes”. A atualização desta subseção deve ser
frequente e deve constar a data da última atualização.
14) Disponibilize dentro da seção "Acesso à Informação" a subseção "Dados Abertos",
contendo a política de dados abertos do Ifes, bem como disponibilizar os conjuntos de
dados em diversos formatos.

Recomendações - Transparência Ativa (campi)
15) Recomendamos que seja veiculado na próxima reunião do Fórum de Diretores Gerais
e do Fórum de Comunicação Social o documento constante no Anexo II com as
recomendações oriundas das análises realizadas para que seja dada ciência aos Diretores
Gerais e aos responsáveis pela Comunicação Social dos campi. O cumprimento desta
recomendação deverá ser comprovado através de envio das Atas das reuniões dos
respectivos fóruns.

Recomendações - Transparência Passiva
16) Recomendamos que a Ouvidoria do Ifes elabore e publique anualmente no site do
Ifes o Relatório de Gestão do setor, conforme dispõe os arts. 14 e 15 da Lei nº
13.460/2017.
17) Recomendamos que a Autoridade de Monitoramento da LAI elabore o relatório anual
específico de avaliação e monitoramento da implementação da Lei de Acesso à
Informação, nos termos do art. 40 da Lei 12.527/2011 c/c o art. 67 do Decreto
7.724/2012,
apresentando posteriormente ao dirigente máximo do Ifes com as
recomendações e orientações pertinentes, conforme determinado no item 9.1.1 do
Acórdão TCU nº 2890/2021 - Plenário.

Obrigada pela atenção!
cintia.petri@ifes.edu.br

