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Apresentação
O presente manual foi elaborado com o intuito de facilitar a navegação pelo
Portal da Transparência do Município de Caparaó, por meio de extratos
retirados diretamente da internet. Por meio dele, o consulente pode verificar o
cumprimento do checklist “Boas Práticas de Transparência na Internet”, uma
excelente ferramenta de apoio à averiguação, por parte dos órgãos de controle
e fiscalização, do cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei de
Transparência e da Lei de Acesso à Informação, por parte do Município.
Por meio de infográfico simplificado, o internauta consegue encontrar, de forma
simples e ágil, as informações desejadas. Trata-se, portanto, de modesta
(porém, útil) ferramenta de fomento à cultura de transparência.
De modo a facilitar ainda mais o entendimento deste manual, vale ressaltar que
as palavras descritas na cor Azul representam conceitos e as palavras escritas
em cor Amarela correspondem aos ícones de redirecionamento (links e
menus), inseridos eletronicamente nos Sítios Oficiais do Município de Caparaó.
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Glossário

 LAI – Lei de Acesso à Informação. Dependendo do contexto, pode
referir-se à Lei Federal nº 12.527/2011 ou à Lei Municipal nº.
1.330/2016.
 Normas de transparência pública – São aquelas que tratam
especificamente da gestão fiscal de informações e sua publicidade pelos
órgãos da Administração Direta e Indireta da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, bem como pelas Cortes de Contas e pelo
Ministério Público. Exemplos destas normas são as Leis de
Responsabilidade Fiscal, de Acesso à Informação e de Transparência
(somadas aos Decretos que as regulamentam), assim como Portarias do
Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da
União – dentre outras.
 Portal da Transparência – Trata-se de adendo ao Site Oficial, podendo
ser acessado pela própria página inicial daquele sítio. Possui
praticamente todas as informações anteriores a 2017. Pode ser
acessado por meio do domínio www.transparencia.caparao.mg.gov.br.
 Sistema de Transparência – Assim como o Portal da Transparência,
corresponde a adendo àquele, já que, a partir de 2017, as informações
são lançadas nesse Sistema em tempo real (diariamente), quase que
imediatamente após sua produção. Raríssimos serão os dados inseridos
manualmente neste novo Portal.
 Site Oficial – É o sítio eletrônico principal do Executivo Municipal
caparaoense, correspondente ao domínio www.caparao.mg.gov.br.
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Transparência Ativa
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Requisitos mínimos de acesso
1. O ente possui informações sobre Transparência na internet
(art. 48, II, da Lei Complementar nº. 101/2000; art. 8º, § 2º, da
Lei nº. 12.527/2011)?
Sim. Ao clicar em “Portal da Transparência”, no Site Oficial, o
consulente é redirecionado ao referido Portal, que contém informações
referentes a todos os temas previstos nas normas de transparência pública.

Caso tenha alguma dificuldade, poderá o usuário dos Sítios
Oficiais acessar as “Perguntas Frequentes” (canto superior direito do Site
Oficial), as quais poderão auxiliá-lo na obtenção rápida de informações
recorrentes.
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2.

O Site contém ferramenta de pesquisa de conteúdo que

permita o acesso à informação? (art. 8º, §3º, I, da Lei nº.
12.527/2011)?
Sim. No canto superior direito do Portal da Transparência
encontra-se a opção “Pesquisar”, em que o consulente digita uma palavrachave ou tema (por exemplo, “Saúde”) de sua opção e o Portal expõe todos os
resultados encontrados.
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Receita
3.

Há informações sobre a receita nos últimos 6 meses,

incluindo natureza, valor de previsão e valor arrecadado (art.
48-A, II, da Lei Complementar nº. 101/2000; art. 7º, II, do
Decreto nº. 7.185/2010)?
Sim. Antes de acessar as informações relativas às receitas,
deverá o consulente estar atento ao Exercício financeiro ou competência que
deseja pesquisar.
As informações relativas aos Exercícios anteriores a 2017 se
encontram no sítio principal (Portal da Transparência), por meio do menu
“Receitas e Despesas >Acompanhamento Mensal das Receitas”.

O próximo passo é a seleção de entidade, em que o consulente
deve digitar o nome do Município (Caparaó) e clicar em “Prefeitura Municipal
de Caparaó”.
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Após esse procedimento, será aberto um painel gráfico, onde, na
lateral esquerda, haverá a opção “Receitas e Despesas”. A partir daí, deve o
consulente clicar em “Receitas a partir de 2015”.

Feito isso, deve-se selecionar o mês e a natureza da receita (caso
queira visualizar todas as receitas, basta selecionar “Todos”) e clicar em
“Consultar.
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Pronto! Está gerado o relatório, que, além de conter todas as
informações sobre natureza, valor previsto e valor arrecadado, poderá ser
baixado em diversos formatos, facilitando a análise e manipulação destas
informações.

Agora, passaremos à consulta de informações sobre receitas a
partir de 2017.
Primeiramente, o consulente deve procurar o banner “Sistema de
Transparência a partir de 2017”, localizado no canto superior direito do Portal
da Transparência.

Os próximos passos são ainda mais fáceis: com o Sistema aberto,
basta clicar em “Receitas e Despesas >Arrecadação de Receitas”. A partir
daí, o próprio portal disponibilizará todos os dados necessários, inclusive com
indicação de atualização diária (em tempo real).

Da mesma forma, torna-se possível o download em diversos
formatos eletrônicos, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise
das informações pelo consulente.
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Os
demais
dados
sobre
receitas
orçamentárias
e
extraoçamentárias podem ser visualizados pelo menu “Orçamento
>Orçamento das Receitas”.
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Despesa
4.As despesas apresentam dados dos últimos 6 meses, contendo
valor do empenho, valor da liquidação, valor do pagamento e
[indicação

do]

favorecido(art.

7º,

I,

‘a’

e

‘d’,

do

Decreto

nº.7.185/2010)?
Sim. Aqui, utiliza-se o mesmo procedimento para o acesso às
informações pertinentes à Receita.
Para Exercícios anteriores a 2017, acessa-se o Portal da
Transparência por meio do menu “Receitas e Despesas >Acompanhamento
Mensal das Despesas”.

Seleciona-se a entidade “Prefeitura Municipal de Caparaó” e
após a abertura do painel gráfico, clica-sena opção “Receitas e
Despesas>Despesas a partir de 2015”.Ao selecionar a consulta, obtêm-se
uma lista todos os empenhos do período informado.
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Para obter o detalhamento de um empenho, basta selecioná-lo.

Passaremos, portanto, à consulta de informações sobre despesas
a partir de 2017.
Primeiramente, o consulente deve clicar no banner “Sistema de
Transparência a partir de 2017”, localizado no canto superior direito do Portal
da Transparência.
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Com o Sistema aberto, basta clicar em “Despesas” e selecionar a
opção desejada.

A partir daí, o próprio Sistema disponibilizará todos os dados
relativos a empenhos, inclusive com indicação de atualização diária (em tempo
real), com a opção de download em diversos formatos eletrônicos, tais como
planilhas e texto (CSV).

Importante ressaltar que o Sistema possui diversas ramificações,
o que permite ao consulente pesquisar uma despesa por nome de credor, data
ou número do empenho, por exemplo.
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Para os detalhes de uma nota empenho, basta clicar no ícone da
lupa azul, na lateral esquerda da página.

Demais informações sobre despesas podem ser acessadas pelo
menu “Orçamento >Orçamento das Despesas”.
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Licitações e Contratos
5.

O site apresenta dados nos últimos 6 meses, contendo a

íntegra dos editais de licitação e o resultados destes editais
(vencedor é suficiente) e contratos na íntegra (art. 8º, § 1º, IV, da
Lei nº.12.527/2011)?
Sim. Porém, antes de adentrar à demonstração de acesso, cabe
mencionar que a Administração optou por manter os editais de licitações de
todos os Exercícios num mesmo menu, de modo a facilitar a localização por
eventuais licitantes e a fiscalização destes instrumentos pela sociedade. Dessa
forma, não aplicará, nesse caso, a pesquisa por Exercício financeiro, vez que,
tanto o Portal como o Sistema redirecionarão o consulente para um único link,
onde se concentram todos os editais.

Para ter acesso aos editais de licitação, deverá o consulente
acessar o menu “Licitações e Contratos” e clicar na aba “Licitações
(Editais)”, na lateral esquerda.

Ao clicar em “Baixar”, a íntegra do edital selecionado fica a
disposição para download.
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Para acessar os resultados de uma licitação, o consulente deverá
escolher o Exercício (se anterior ou a partirde 2017), conforme já explicado nos
itens anteriores.
Na aba “Resultado das Licitações”, seleciona-se o Exercício e,
em seguida, a modalidade licitatória almejada e o mês em que ocorreu o
certame. Por fim, faz-se o download do detalhamento da licitação, onde
aparecerão, dentre outros dados, o nome do licitante vencedor.
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Os contratos podem ser acessados, na íntegra, por meio do menu
“Licitações e Contratos > Contratos”. Ao clicar num contrato específico, o
consulente terá acesso aos dados daquele instrumento.
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Para acesso aos Contratos e Aditivos celebrados a partir de 2017,
deve-se acessar o Sistema de Transparência, clicar em “Compras >
Contratos e Aditivos (Documentos)”. A partir daí, têm-se o acesso à integra
dos contratos e aditivos realizados.
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Para acesso às informações sobre o resultado das licitações,
inseridas no Sistema de Transparência a partir de 2017, basta clicar no banner
superior direito do Portal e procurar pelo menu “Compras> Licitações”. Ao
escolher um processo, basta selecionar a “lupa azul” para visualizar os
detalhes daquela licitação, com a plenitudedos dados relacionados ao
procedimento.
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6.

O ente divulga as seguintes informações concernentes a

procedimentos licitatórios, com dados dos últimos 6 meses:
modalidade, data, valor, número/ano do edital e objeto (art. 8º,
§ 1º, IV, da Lei nº. 12.527/2011; art. 7º, I, ‘e’, do Decreto nº.
7.185/2010)?
Sim. Para as licitações anteriores a 2017, deve o consulente
localizar o menu “Resultado das Licitações”, selecionar o Exercício (2016, por
exemplo) e a modalidade, para, em seguida, clicar em “Informativo dos
Processos Licitatórios”. Por fim, faz-se o download do arquivo, que é um
relatório que contém todos os requisitos exigidos pela Questão.
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Para averiguação do cumprimento a partir de 2017, vide
respostas à Questão 5 (pág. 21).
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Relatórios
7. O site apresenta: A prestação de contas (relatório de gestão)
do ano anterior, Relatório Resumido da Execução Orçamentária
(RREO) dos últimos 6 meses, Relatório de Gestão Fiscal (RGF) dos
últimos 6 meses e Relatório estatístico, contendo a quantidade de
pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem
como informações genéricas sobre os solicitantes (art. 48, caput,
da

Lei

Complementar

nº.

101/200;

art.

30,

da

Lei

nº.

12.527/2011)?
Sim. A Prestação de Contas do Exercício anterior pode ser
acessada tanto pelo Portal da Transparência quanto pelo Sistema de
Transparência (dados a partir de 2017). O mesmo vale para os demais
relatórios (RREO, RGF e Relatórios do Serviço de Informação ao Cidadão,
conforme se verá adiante.

Prestação de Contas do Exercício anterior:
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Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO):
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Relatório de Gestão Fiscal (RGF):
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Relatório estatístico, contendo a quantidade de pedidos de
informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações
genéricas sobre os solicitantes:
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8.

O site possibilita a gravação de relatórios em diversos

formatos eletrônicos, abertos e não proprietários, tais como
planilhas e texto (CSV), de modo a facilitar a análise das
informações? (art. 8º, § 3º, II, da Lei nº. 12.527/2011)?
Sim. A partir de 2017, o novo Sistema de Transparência possui
essa faculdade em todos os menus, como pode ser observado nos extratos
acostados às páginas 12, 17, 23, 24, 31 e 33.
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Transparência Passiva
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Serviço de Informações ao Cidadão
9. [O site apresenta] possibilidade de entrega de um pedido de
acesso de forma presencial, [e] existe indicação precisa no site de
um

Serviço

indicação

de
do

Informações
órgão,

ao

endereço,

Cidadão
telefone

(SIC)

físico,

e

horários

com
de

funcionamento (art. 8º, § 1º, I. c/c art. 9º, I, da Lei nº.
12.527/2011)?
Sim. Além da logomarca “Acesso à Informação”, existe no Portal
da Transparência um menu denominado “E-SIC”, o qual contém todos os
dados e informações pertinentes a esse serviço de atendimento. Na aba
“Unidade responsável pelo SIC”, na lateral esquerda, há indicação precisa de
todos os itens relacionados na Questão.
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Serviço Eletrônico de Informações ao
Cidadão (E-SIC)
10. Há possibilidade de envio de pedidos de informação de
forma eletrônica (E-SIC) (art. 10, § 2º, da Lei nº. 12.527/2011)?
Sim. Por meio da aba “Acessar formulário eletrônico de pedido
de informação”, o consulente poderá preencher seus dados básicos e solicitar
uma informação de seu interesse, que será, posteriormente, encaminhada ao
setor competente para a resposta.
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11.

[O

site]

apresenta

possibilidade

acompanhamento

posterior da solicitação (art. 9º, I, ‘b’, art. 10, § 2º, da Lei nº.
12.527/2011)?
Sim. Após o devido cadastro de uma solicitação de informação,
deverá o consulente clicar em “Minhas Solicitações” para visualizar o
andamento dos pedidos protocolados eletronicamente.
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12. A solicitação por meio do e-SIC é simples, ou seja, sem a
exigência de itens de identificação do requerente que dificultem
ou impossibilitem o acesso à informação, tais como: envio de
documentos,

assinatura

responsabilidade,

reconhecida,

maioridade

(art.

10,

§

declaração

de

1º,

nº.

da

Lei

12.527/2011)?
Sim. O já mencionado “Formulário eletrônico de pedido de
informação” (página 39) exige requisitos mínimos para o cadastro de
solicitação de acesso, nos exatos moldes da LAI.
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Divulgação da Estrutura
e Forma de Contato
13. No site está disponibilizado o registro das competências e
estrutura organizacional do ente (art. 8º, § 1º, I, da Lei nº.
12.527/2011)?
Sim. No Site Oficial, na lateral esquerda, há a divulgação da
estrutura organizacional, com todas as unidades e Secretarias do Poder
Executivo Municipal, cujas competências estão colacionadas pela matéria
própria da unidade.
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14.

O

Portal

disponibiliza

endereços

e

telefones

das

respectivas unidades e horários de atendimento ao público (art.
8º, § 1º, I, da Lei nº. 12.527/2011)?
Sim. Ao clicar sobre o nome de uma unidade ou Secretaria
Municipal, o consulente tem acesso aos dados exigidos na Questão. Os dias e
horários gerais estão dispostos no rodapé do Portal; já aqueles horários
específicos de algumas unidades, o consulente pode observá-los dentro do
próprio quadro descritivo daquela unidade.
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Boas Práticas de Transparência
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15.

Há divulgação de remuneração individualizada por

nome do agente público (art. 7º, § 2º, VI, do Decreto nº.
7.724/2012)?
Sim. Ao clicar em “Servidores > Detalhamento da Folha de
Pagamento”, no Portal da Transparência, o consulente tem acesso à
remuneração individualizada por agente público, mediante download de um
relatório completo da Folha de Pagamento.
A partir de 2017, todavia, estas informações estão disponíveis de
maneira ainda mais acessível, podendo o consulente pesquisar individualmente
por servidor ou grupo de servidores (por cargo, por Secretaria, etc.)
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16.

Há divulgação de diárias e passagens por nome de

favorecido e constando data, destino, cargo e motivo da viagem
(art. 6º, X, da Lei Municipal nº. 1.330/2016)?
Sim. De igual modo, acessando o menu “Servidores > Diárias de
Viagem”, tem o consulente acesso à diárias concedidas aos agentes públicos,
com todas as suas especificações (cargo, data, destino e motivo da viagem).
Com o novo Sistema de Transparência, em vigor a partir de 2017,
tais informações podem ser consultadas com maior facilidade, por meio da
visualização do detalhamento daquela despesa com viagem. Basta clicar em
“Despesas > Despesas com Diárias”.

48

49

Fatos Importantes
Até o presente momento
(julho de 2017), Caparaó é
um dos poucos municípios
da
região
que
já
regulamentou a Lei de
Acesso à Informação em
âmbito local (por meio da
Lei Municipal nº. 1.330, de 1º
de abril de 2016);

Recentemente,
o
Município
recebeu nota 8,75 (considerada
“Excelente”), na 3ª edição da
Escala Brasil Transparente,
promovida pelo Ministério da
Transparência, Fiscalização e
Controladoria-Geral da União
(CGU), sendo um dos escassos
municípios mineiros avaliados a
receber pontuação considerada
alta.
Confira
em:
www.caparao.mg.gov.br/noticias
/item/179-caparao-e-destaquena-transparencia-mineira.html
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