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IDDP	-	COMP	-	PUC-Rio	

Dimensão	2	-	Transparência	-	(site	ou	portal	de	transparência)	(45%)	

Categorias	de	
análise	

Indicadores	 Conceitos	

a)	Usabilidade	e	
acessibilidade	do	
Portal	da	
Transparência	
(10%)	

	 	

	 1)	Existência	de	Portal	da	
Transparência		

-	Muito	bom	(4	pontos),	quando	o	Portal	da	Transparência	é	de	fácil	
identificação;	
-	regular	(2	pontos),	quando	existem	sites	de	transparência	mas	o	Portal	da	
Transparência	não	é	de	fácil	identificação	
-	não	existe	(0	ponto),	quando	não	há	Portal	da	Transparência		

	 2)	Existência	de	seção	
específica	sobre	a	Lei	da	
Informação	(LAI)	

-	muito	bom	(4	pontos),	quando	o	site	ou	portal	apresenta,	pelo	menos,	8	dos	
itens	a	seguir:	(1)	A	legislação	sobre	a	LAI	está	exposta	no	site,	inclusive	link	
para	a	íntegra	da	lei;	(2)	A	regulamentação	da	LAI	no	âmbito	do	Executivo	
Municipal	foi	localizada;	(3)	A	regulamentação	da	criação	e	do	funcionamento	
do	Serviço	de	Informação	ao	Cidadão	(SIC)	está	disponível;	(4)	Os	critérios	de	
classificação	de	informações	sigilosas	e/ou	das	autoridades	que	podem	
classificá-las	estão	expressos;	(5)	há	previsão	de	responsabilização	do	
servidor	em	caso	de	negativa	de	informação	sem	justificativa	legal;	(6)	é	
informada	a	existência	de,	pelo	menos,	uma	instância	recursal	em	caso	de	
negativa	de	informação;	(7)	o	site	informa	a	existência	de	SIC	físico,	com	seu	
endereço	e	telefone	e/ou	horário	de	funcionamento;	(8)	é	disponibilizado	
sistema	eletrônico	de	solicitação	de	informações;	(9)	é	possível	acompanhar	
online	a	tramitação	de	um	pedido	de	informação.	
-	bom	(3	pontos),		quando	o	site	ou	portal	apresenta	entre	seis	e	sete	dos	itens	
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descritos	acima;	
-	regular	(2	pontos),	quando	o	site	ou	portal	apresenta	entre	quatro	e	cinco	
dos	itens	descritos	acima;	
-	ruim	(1	ponto),	quando	o	site	ou	portal	apresenta	entre	dois	e	três	dos	itens	
descritos	acima;	
-	muito	ruim	(0	ponto),	quando	o	site	ou	portal	apresenta	entre	zero	e	um	dos	
itens	descritos	acima.	

	 3)	interface	lógica	 -	muito	bom	(4	pontos),	quando	o	site	ou	portal	(1)	fornece	mecanismo	de	
busca,	(2)	mapa	do	site	na	página	principal	e	(3)	existem	ferramentas	de	
busca	avançada;	(4)	quando	as	páginas	têm	títulos	de	identificação;	(5)	a	
organização	das	informações	no	site	favorece	aprendizagem	e	memorização	
do	cidadão;	(6)	há	facilidade	de	navegar	entre	as	diferentes	seções	do	site	a	
partir	de	qualquer	página;	e	(7)	o	site	fornece	identificação	da	instituição	e	(8)	
referências	para	contato	em	todas	as	páginas;	
-	bom	(3	pontos),	quando	o	portal	apresenta	entre	seis	e	sete	dos	itens	
descritos	acima;	
-	regular	(2	pontos),	quando	o	portal	apresenta	entre	quatro	e	cinco	dos	itens	
descritos	acima;	
-	ruim	(1	ponto),	quando	o	portal	apresenta	entre	dois	e	três	dos	itens	
descritos	acima;	
-	muito	ruim	(0	ponto),	quando	o	portal	apresenta	entre	zero	e	um	dos	itens	
descritos	acima	

	 4)	interface	gráfica	 -	muito	bom	(4	pontos),	quando	(1)	o	aspecto	visual	do	site	é	atraente	e	
adequado;	(2)	as	informações	estão	dispostas	nas	páginas	de	forma	
organizada;	(3)	há	boa	distinção	visual	entre	os	diferentes	elementos	de	
interface,	de	navegação	e	de	conteúdo;	(4)	são	usadas	variações	tipográficas	
para	distinguir	as	diferentes	partes	do	texto	(título,	subtítulo	e	link).	
-	bom	(3	pontos),	quando	o	portal	apresenta	três	dos	itens	descritos	acima;	
-	regular	(2	pontos),	quando	o	portal	apresenta	dois	dos	itens	descritos	acima;	
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-	ruim	(1	ponto),	quando	o	portal	apresenta	pelo	menos	um	dos	itens	
descritos;	
-	muito	ruim	(0	ponto),	quando	os	elementos	da	interface	do	portal	não	
favorecem	uso	e	movimentação	do	cidadão	

	 5)	alternativa	para	plataformas	
móveis		

-	muito	bom	(4	pontos),	quando	não	há	perda	de	formatação;	
-	regular	(2	pontos),	quando	há	alguma	perda;	
-	muito	ruim	(0	ponto),	quando	há	perda	total	de	formatação	

	 6)	acessibilidade	 -	muito	bom	(4	pontos),	quando	(1)	o	portal	oferece	funcionalidades	para	o	
acesso	a	pessoas	com	deficiência	e	(2)	contém	indicação	de	certificação	de	
acessibilidade	por	órgão	competente;	
-	regular	(2	pontos),	quando	o	portal	apresenta	pelo	menos	um	dos	itens	
descritos	acima;	
-	muito	ruim	(0	ponto),	quando	o	portal	não	oferece	a	opção	

	 7)	outros	idiomas	 -	muito	bom	(4	pontos)	
-	muito	ruim	(0	ponto)	

	 8)	eficiência	 -	muito	bom	(4	pontos),	quando	(1)	o	site		permite	atingir	o	conteúdo	de	
interesse	com	um	mínimo	de	cliques;		
e	(2)	as	páginas	do	site		podem	ser	impressas	sem	perda	da	formatação;	
-	regular	(2	pontos),	quando	o	site		oferece	um	dos	itens	descritos	acima;	
-	muito	ruim	(0	ponto),	quando	o	portal	não	apresenta	nenhum	dos	itens	
descritos	acima	

	 9)	instrumento	para	
acompanhar	atualizações	

-	muito	bom	(4	pontos),	quando	o	site	ou	portal	fornece	mais	de	um	
instrumento	ativo	para	que	o	cidadão	possa	manter-se	informado	sobre	as	
atualizações	(feed,	mailing	etc.);	
-	regular	(2	pontos),	quando	o	site	ou	portal	fornece	apenas	um	instrumento	
ativo;	
-	muito	ruim	(0	ponto),	quando	o	site	ou	portal	não	fornece	instrumentos	ou	
estão	inativos	
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b)	integração	(das	
páginas	do	site	da	
transparência	com	o	
Portal	da	Prefeitura)	
(10%)	

	 	

	 1)	estruturação	do	layout	 -	muito	bom	(4	pontos),	quando	o	layout	das	páginas	do	site	de	transparência	
segue	integralmente	o	layout	do	portal	principal	da	Prefeitura;	
-	regular	(2	pontos),	quando	o	layout	das	páginas	do	site	de	transparência	
segue	parcialmente	o	layout	do	portal	principal	da	Prefeitura;	
-	muito	ruim	(0	ponto),	quando	o	layout	das	páginas	do	site	de	transparência	
segue	minimamente	ou	não	segue	o	layout	do	portal	principal	da	Prefeitura	

	 2)	estruturação	da	informação	 -	muito	bom	(4	pontos),	quando	a	estruturação	da	informação	das	páginas	do	
site	de	transparência	segue	integralmente	a	estruturação	do	portal	principal	
da	Prefeitura	e/ou	dados	relativos	ao	mesmo	tema	não	estão	dispersos;	
-	regular	(2	pontos),	quando	a	estruturação	da	informação	das	páginas	do	site	
de	transparência	segue	parcialmente	a	estruturação	da	informação	do	portal	
principal	da	Prefeitura;	
-	muito	ruim	(0	ponto),	quando	a	estruturação	da	informação	das	páginas	do	
site	de	transparência	segue	minimamente	ou	não	segue	a	estruturação	da	
informação	do	portal	principal	da	Prefeitura	

	 3)	padrão	institucional	 -	muito	bom	(4	pontos),	quando	o	padrão	institucional	das	páginas	do	site	de	
transparência	segue	integralmente	o	padrão	institucional	do	portal	principal	
da	Prefeitura;	
-	regular	(2	pontos),	quando	o	padrão	institucional	das	páginas	do	site	de	
transparência	segue	parcialmente	o	padrão	institucional	do	portal	principal	
da	Prefeitura;	
-	muito	ruim	(0	ponto),	quando	o	padrão	institucional	das	páginas	do	site	de	
transparência	segue	minimamente	ou	não	segue	o	padrão	institucional	do	
portal	principal	da	Prefeitura	
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c)	hiperlinks		 	 	
	 1)	links	para	organismos	de	

controle	
-	muito	bom	(4	pontos),	quando	(1)	há	link		para	órgãos	de	controle;		
-	muito	ruim	(0	ponto),	quando	não	há	link		para	órgãos	de	controle	
	
	

	 2)	links	para	outros	sites	e	
portais	de	transparência	

-	muito	bom	(4	pontos),	quando	há	link	para	outros	sites	e	portais	destinados	
a	promover	a	transparência;	
-	muito	ruim	(0	ponto),	quando	não	há	link		para	outros	sites	e	portais	

d)	Habilitação	para	
compreensão	da	
informação		

	 	

	 1)	educação	para	o	controle	
social		

-	muito	bom	(4	pontos),	quando	há	informações	que	apresentam,	orientam	e	
instruem	o	cidadão	quanto	ao	uso	do	portal	ou	site	de	transparência	na	forma	
de	(1)	manual,	(2)	fale	conosco,	(3)	tutorial,	(4)	perguntas	frequentes,	(5)	
cursos	online	sobre	os	meios	de	controle	social	e/ou	(6)	glossário;	
-	bom	(3	pontos),	quando	o	portal	ou	site	apresenta	cinco	ou	quatro	dos	itens	
descritos	acima;	
-	regular	(2	pontos),	quando	o	portal	ou	site	apresenta	três	ou	dois	dos	itens	
descritos	acima;	
-	ruim	(1	ponto),	quando	o	portal	ou	site	apresenta	pelo	menos	um	item	
descrito	acima	
-	muito	ruim	(0	ponto),	quando	não	há	nenhuma	orientação	

	 2)	informações	que	permitam	
ao	cidadão	identificar	
autoridades	e	entrar	em	
contato	

-	muito	bom	(4	pontos),	quando	(1)	há	lista	com	nomes,	cargos	e	atribuições;	
(2)	há	indicação	do	local	de	atendimento	presencial	e	de	formas	de	
contato	por	telefone,	por	meio	eletrônicos	ou	plataformas	web;	
-	regular	(2	pontos),	quando	o	portal	apresenta	pelo	menos	o	item	(2);	
-	muito	ruim	(0	ponto),	quando	não	há	lista	com	nomes,	cargos	e	atribuições	
das	autoridades;	não	há	indicação	do	local	de	atendimento	presencial	e	dos	
meios	de	contato	por	telefone	ou	por	meios	eletrônicos	
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	 3)	conselhos	municipais	 -	muito	bom	(4	pontos),	quando	(1)	há	informações	sobre	a	estrutura	e	o	
funcionamento	dos	conselhos,	e	(2)	sobre	o	conselho	voltado	para	a	
transparência;	
-	regular	(2	pontos),	quando	há	notícias	sobre	os	conselhos;	
-	muito	ruim	(0	ponto),	quando	não	há	indicação	da	existência	de	conselhos	

	 4)	ouvidoria	 -	muito	bom	(4	pontos),	quando	(1)	há	uma	ouvidoria	que	acolhe	as	
demandas	à	Prefeitura	e	ouvidorias	específicas	para	atender	a	temas	críticos	
(saúde,	educação	etc.);	(2)	há	informações	sobre	a	estrutura	e	o	
funcionamento	da(s)	ouvidoria(s);	(3)	o	serviço	fornecido	pela	ouvidoria	
contempla,	além	de	sugestões,	elogios	e	reclamações,	acolhimento	de	
denúncias	dos	atos	de	corrupção	e	exercício	negligente	ou	abusivo	de	cargo,	
emprego	ou	função	na	administração	pública;	(4)	há	informações	sobre	o	
tratamento	dado	a	demandas	encaminhadas	e	meios	de	acompanhamento	dos	
processos;	
-	bom	(3	pontos),	quando	o	portal	oferece	três	dos	itens	descritos	acima;	
-	regular	(2	pontos),	quando	o	portal	oferece	dois	dos	itens	descritos	acima;	
-	ruim	(1	ponto),	quando	o	portal	oferece	pelo	menos	um	item	dos	descritos;	
-	muito	ruim	(0	ponto),	quando	não	há	ouvidoria	

	 5)	informações	sobre	os	meios	
de	participação	

-	muito	bom	(4	pontos),	quando	(1)	há	informações	sobre	o	funcionamento	e	
os	meios	de	participação	do	cidadão	na	Prefeitura;	(2)	quando	há	agenda	com	
a	programação	dos	meios	de	participação;	
-	regular	(2	pontos),	quando	o	portal	apresenta	pelo	menos	um	dos	itens	
descritos	acima;	
-	muito	ruim	(0	ponto),	quando	não	há	informações	sobre	o	funcionamento	e	
os	meios	de	participação	do	cidadão	

	 6)	funcionamento	da	
Prefeitura	(governança)	

-	muito	bom	(4	pontos),	quando	há	informações	atualizadas	periodicamente	
que	visem	a	esclarecer	sobre	o	funcionamento	institucional	da	Prefeitura	por	
meio	de	documentos	e	aplicativos	que	expliquem	como	funciona	a	tramitação	
de	leis,	decretos,	orçamento,	bem	como	o	período	de	encaminhamento	de	
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projetos	de	iniciativa	popular	etc;	
-	bom	(3	pontos),	quando	há	informações	que	visem	a	esclarecer	sobre	o	
funcionamento	institucional	da	Prefeitura	por	meio	de	documentos	que	
indiquem,	pelo	menos,	como	funciona	a	tramitação	de	leis,	decretos,	
orçamento,	ou	o	período	de	encaminhamento	de	projetos	de	iniciativa	
popular	etc.;	
-		regular	(2	pontos),	quando	as	informações	que	visem	a	esclarecer	sobre	o	
funcionamento	institucional	da	Prefeitura	estão	desatualizadas;	
-	ruim	(1	ponto),	quando	há	informações	dispersas	na	seção	de	notícias;	
-	muito	ruim	(0	ponto),	quando	não	há	informações	que	visem	a	esclarecer	
sobre	o	
funcionamento	institucional	da	Prefeitura	

	 7)	legislações	da	Prefeitura	 -	muito	bom	(4	pontos),	quando	(1)	a	Prefeitura	publica,	diária	e	
sistematicamente,	na	forma	de	diário	oficial	eletrônico,	atos	administrativos,	
decretos	e	leis;	(2)	quando	mantém	os	arquivos	da	legislação	há	pelo	menos	
cinco	anos;	(3)	quando	permite	que	os	cidadãos	acompanhem	as	atualizações	
da	legislação	por	meios	de	mecanismos	eletrônicos;	(4)	quando	é	possível	
imprimir	os	arquivos,	fazer	download		e	encaminhar	por	email	ou	outra	
ferramenta;	
-	bom	(3	pontos),	quando	o	portal	oferece	três	dos	itens	descritos	acima;	
-	regular	(2	pontos),	quando	o	portal	oferece	dois	dos	itens	descritos	acima;	
-	ruim	(1	ponto),	quando	o	portal	oferece	pelo	menos	um	dos	itens	descritos;	
-	muito	ruim	(0	ponto),	quando	a	Prefeitura	não	publica	seus	atos	
administrativos,	decretos	e	leis	no	portal	

	 8)	programas	e	projetos	da	
Prefeitura	

-	muito	bom	(4	pontos),	quando	(1)	há	informações	atualizadas	
sistematicamente	sobre	programas	e	projetos	em	andamento;	(2)	quando	há	
meios	de	contato	para	que	o	cidadão	possa	obter	mais	informações	sobre	
programas	e	projetos;	
-	regular	(2	pontos),	quando	o	portal	oferece	pelo	menos	um	dos	itens;	
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-	muito	ruim	(0	ponto),	quando	não	há	informações	sobre	programas	e	
projetos	em	andamento	

e)	informações	
financeiras-
orçamentárias	

	 	

	 1)	declaração	pré-
orçamentária	

-	muito	bom	(4	pontos),	quando	a	Prefeitura	publica	(1)	os	pressupostos	
usados	para	desenvolver	o	orçamento,	tais	como	receitas,	despesas,	(2)	níveis	
de	dívida	totais	previstos,	e	(3)	alocações	indicativas	entre	setores;	
-	bom	(3	pontos),		quando	a	Prefeitura	publica	(1)	os	pressupostos	usados	
para	desenvolver	o	orçamento,	tais	como	receitas	e	despesas,	e	(2)	níveis	de	
dívida	totais	previstos	ou	(3)	alocações	indicativas	entre	setores;	
-	regular	(2	pontos),	quando	a	Prefeitura	publica	somente	(1)	os	pressupostos	
usados	para	desenvolver	o	orçamento,	tais	como	as	receitas	e	as	despesas;	
-	ruim	(1	ponto),	quando	a	Prefeitura	publica	o	anteprojeto,	mas	não	
apresenta	(1)	os	pressupostos	usados	para	desenvolver	o	orçamento,	tais	
como	as	receitas,	despesas,	e	(2)	níveis	de	dívida	totais	previstos,	e	(3)	
alocações	indicativas	entre	setores;	
-	muito	ruim	(0	ponto),	quando	a	Prefeitura	não	publica	a	declaração	pré-
orçamentária	

	 2)	proposta	do	orçamento	da	
Prefeitura	

-	muito	bom	(4	pontos),	quando	a	Prefeitura	apresenta	os	planos	
pormenorizados	da	administração	em	termos	de	prioridades	políticas	e	
orçamentos	para	cada	secretaria	e	agência	para	o	próximo	ano	orçamentário;	
-	regular	(2	pontos),	quando	a	Prefeitura	apresenta	os	planos	genéricos	da	
administração	em	termos	de	prioridades	políticas	e	orçamentos	para	cada	
secretaria	e	agência	para	o	próximo	ano	orçamentário.	
-	muito	ruim	(0	ponto),	quando	a	Prefeitura	não	apresenta	os	planos	da	
administração	em	termos	de	prioridades	políticas	e	orçamentos	para	cada	
secretaria	e	agência	para	o	próximo	ano	orçamentário	
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	 3)	orçamento	promulgado	 -	muito	bom	(4	pontos),	quando	a	Prefeitura	publica	o(s)	documento(s)	que	
autorizam	o	Poder	
Executivo	Municipal	a	implementar	as	medidas	políticas	previstas	no	
orçamento	há	pelo	menos	3	anos;	
-	bom	(3	pontos),	quando	a	Prefeitura	publica	o(s)	documento(s)		que	
autorizam	o	Poder	Executivo	Municipal	a	implementar	as	medidas	políticas	
previstas	no	orçamento	há	pelo	menos	2	anos;	
-	regular	(2	pontos)	–	quando	a	Prefeitura	publica	o(s)	documento(s)		que	
autorizam	o	Poder	Executivo	Municipal	a	implementar	as	medidas	políticas	
previstas	no	orçamento	há	pelo	menos	1	ano;	
-	ruim	(1	ponto),	quando	a	Prefeitura	publica	o(s)	documento(s)		que	
autorizam	o	Poder	Executivo	Municipal	a	implementar	as	medidas	políticas	
previstas	no	orçamento	no	ato	da	avaliação;	
-	muito	ruim	(0	ponto),	quando	a	Prefeitura	não	publica	o(s)	documento(s)	
jurídico(s)	que	autorizam	o	poder	executivo	municipal	a	implementar	as	
medidas	políticas	previstas	no	orçamento	

	 4)	relatórios	de	execução	e	
revisão	

-	muito	bom	(4	pontos),	quando	a	Prefeitura	publica	(1)	informações	sobre	as	
receitas,	as	despesas	e	a	dívida	incorrida	através	de	publicações	periódicas;	
(2)	quando	apresenta	em	Revisão	Semestral,	com	resumo	dos	dados	reais	do	
orçamento	dos	primeiros	seis	meses	do	ano	(receitas,	despesas	e	dívida),	com	
reavaliação	dos	pressupostos	econômicos	sobre	os	quais	o	orçamento	foi	
inicialmente	elaborado;	(3)	quando	apresenta	ajustes	orçamentários	em	
razão	da	reavaliação	para	os	próximos	seis	meses;	(4)	quando	a	Prefeitura	
divulga	relatório	que	mostra	a	situação	das	suas	contas	no	final	do	exercício	
fiscal	e	inclui	uma	avaliação	do	progresso	feito	no	alcance	dos	objetivos	
políticos	enumerados	no	Orçamento	Promulgado;	(5)	quando	a	Prefeitura	
divulga	relatório	de	instituição	suprema	de	auditoria	que	avalia	o	
desempenho	financeiro	do	executivo	municipal	no	exercício	fiscal	anterior;	
-	bom	(3	pontos),	quando	a	Prefeitura	publica	(1)	informações	sobre	receitas,	
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as	despesas	e	a	dívida	incorrida	através	de	publicações	periódicas;	(2)	quando	
apresenta	em	Revisão	Semestral,	com	resumo	dos	dados	reais	do	orçamento	
dos	primeiros	seis	meses	do	ano	(receitas,	despesas	e	dívida)	com	reavaliação	
dos	pressupostos	econômicos	sobre	os	quais	o	orçamento	foi	inicialmente	
elaborado;	(4)	quando	a	Prefeitura		divulga	relatório	que	mostra	a	situação	
das	suas	contas	no	final	do	exercício	fiscal	e	inclui	uma	avaliação	do	progresso	
feito	no	alcance	dos	objetivos	políticos	enumerados	no	Orçamento	
Promulgado;	(5)	quando	a	Prefeitura	divulga	relatório	de	instituição	suprema	
de	auditoria	que	avalia	o	desempenho	financeiro	do	executivo	municipal	no	
exercício	fiscal	anterior;	
-	regular	(2	pontos),	quando	a	Prefeitura	publica	(1)	informações	sobre	
receitas,	as	despesas	e	a	dívida	incorrida	através	de	publicações	periódicas;	
(4)	quando	divulga	relatório	que	mostra	a	situação	das	suas	contas	no	final	do	
exercício	fiscal	e	inclui	uma	avaliação	do	progresso	feito	no	alcance	dos	
objetivos	políticos	enumerados	no	Orçamento	Promulgado;	(5)	quando	a	
Prefeitura	divulga	relatório	de	instituição	suprema	de	auditoria	que	avalia	o	
desempenho	financeiro	do	executivo	municipal	no	exercício	fiscal	anterior;	
-	ruim	(1	ponto),	quando	a	Prefeitura	publica	(1)	informações	sobre	receitas,	
as	despesas	e	a	dívida	incorrida	através	de	publicações	periódicas;	(4)	quando	
a	Prefeitura	divulga	relatório	que	mostra	a	situação	das	suas	contas	no	final	
do	exercício	fiscal	e	inclui	uma	avaliação	do	progresso	feito	no	alcance	dos	
objetivos	políticos	enumerados	no	Orçamento	Promulgado;	
-	muito	ruim	(0	ponto),	quando	a	Prefeitura	não	publica	relatórios	de	
execução	e	revisão	fiscal	

	 5)	abertura	de	dados	
financeiro-orçamentários	

-	muito	bom	(4	pontos),	quando	(1)	há	aplicativos	que	permitem	acesso	a	
dados	e	informações	financeiro-orçamentários	da	Prefeitura	(abertura);	(2)	
quando	os	arquivos	estão	disponíveis	para	download	e/ou	quando	as	
informações	estão	disponíveis	em	planilha	eletrônica;	(3)	quando	há	
aplicações	que	permitem	geração	de	relatórios,	quando	é	possível	imprimir	os	
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arquivos	ou	encaminhar	por	e-mail;	
-	regular	(2	pontos),	quando	o	portal	apresenta	pelo	menos	o	item	(1)	ou	(2);	
-	muito	ruim	(0	ponto),	quando	não	há	abertura	de	dados	

	 6)	orçamento	cidadão	 -	muito	bom	(4	pontos),	quando	a	Prefeitura	publica	uma	(1)	versão	
simplificada	dos	documentos	orçamentários;	(2)	quando	utiliza	emprego	de	
linguagem	não	técnica	e	formatos	acessíveis	de	modo	a	facilitar	a	
compreensão	dos	cidadãos	e	o	seu	engajamento	com	os	planos	e	ações	do	
executivo	municipal	durante	o	exercício	fiscal;	(3)	quando	há	informações	
explicativas,	didáticas	e	detalhadas	(mediante	textos,	gráficos,	tabelas,	
infográficos,	áudio	e	vídeo);		
-	bom	(3	pontos),	quando	o	site	ou	portal	apresenta	dois	dos	itens	descritos;	
-	regular	(2	pontos),	quando	o	portal	apresenta	um	dos	itens	descritos	acima;	
-	muito	ruim	(0	ponto),	quando	a	Prefeitura	não	publica	o	Orçamento	Cidadão	

f)	informações	
administrativas		

	 	

	 1)	folha	de	pagamento	 -	muito	bom	(4	pontos),	quando	há	informações	detalhadas	e	atualizadas	
sistematicamente	da	folha	de	pagamento	dos	(1)	funcionários	ativos	e	
inativos	da	administração	direta;	(2)	funcionários	ativos	e	inativos	da	
administração	indireta,	(3)	prestadores	de	serviços;	(4)	quando	há	data	da	
postagem,	período	de	cobertura,	fonte	e	indicação	do	responsável	pela	
prestação	das	informações;	(5)	quando	os	arquivos	estão	disponíveis	para	
download	,	quando	é	possível	imprimi-los	ou	
encaminhá-los	por	e-mail;	
-	bom	(3	pontos),	quando	o	portal	apresenta	quatro	dos	itens	descritos	acima;	
-	regular	(2	pontos),	quando	o	portal	apresenta	três	dos	itens	descritos	acima;	
-	ruim	(1	ponto),	quando	o	portal	apresenta	dois	dos	itens	descritos	acima;	
-	muito	ruim	(0	ponto),	quando	não	há	informações	gerais	da	folha	de	
pagamentos	dos	funcionários	da	administração	direta	e	da	administração	
indireta	da	Prefeitura,	bem	como	dos	prestadores	de	serviços	
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	 2)	licitações	 -	muito	bom	(4	pontos),	quando	(1)	há	informações	atualizadas	
sistematicamente	sobre	licitações	da	Prefeitura,	já	realizadas	e	em	andamento	
há	pelo	menos	três	anos;	(2)	quando	há	documentos,	levando	em	
consideração	o	formato	em	que	são	publicados	com	explicações	detalhadas	e	
didáticas	(textos,	gráficos,	tabelas,	infográficos,	áudio	e	vídeo);	(3)	quando	há	
data	da	postagem,	período	de	cobertura,	fonte	e	indicação	do	responsável	
pela	prestação	das	informações;	(4)	quando	há	meios	de	contato;	
-	bom	(3	pontos),	quando	o	portal	não	atende	apenas	ao	item	2;	
-	regular	(2	pontos),	quando	o	portal	apresenta	dois	dos	itens	descritos	acima;	
-	ruim	(1	ponto),	quando	o	portal	apresenta	pelo	menos	um	dos	itens	
descritos	acima;	
-	muito	ruim	(0	ponto),	quando	não	há	informações	atualizadas	
sistematicamente	sobre	licitações	da	Prefeitura	

	 3)	ações	e	decisões	 -	muito	bom	(4	pontos),	quando	(1)	há	informações	atualizadas	
sistematicamente	sobre	decisões	em	discussão;	e	existem	documentos	
relativos	ao	funcionamento	administrativo	da	Prefeitura,	como	de	audiências,	
eventos	e	reuniões	com	as	secretarias;	(2)	quando	os	documentos	contêm	
textos	em	diversos	formatos	(textos	–	atas,	relatórios	–,	gráficos,	imagens,	
vídeos	etc.)	
-	regular	(2	pontos),	quando	o	portal	apresenta	pelo	menos	um	dos	itens	
descritos	acima;	
-	muito	ruim	(0	ponto),	quando	não	há	informações	sobre	decisões	e	ações	

	 4)	abertura	de	dados	 -	muito	bom	(4	pontos),	quando	(1)	há	aplicativos	que	permitem	o	acesso	a	
dados	e	informações	administrativas	da	Prefeitura	(abertura);	(2)	quando	os	
arquivos	estão	disponíveis	para	download	,	quando	as	informações	estão	
disponíveis	em	planilha	eletrônica;	(3)	quando	há	aplicações	que	permitem	
geração	de	relatórios;	(4)	quando	é	possível	imprimir	os	arquivos	ou	
encaminhá-los	por	e-mail;	
-	bom	(3	pontos),	quando	o	portal	apresenta	três	dos	itens	descritos	acima;	
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-	regular	(2	pontos),	quando	o	portal	apresenta	dois	dos	itens	descritos	acima;	
-	ruim	(1	ponto),	quando	o	portal	apresenta	pelo	menos	um	dos	itens	
descritos	acima;	
-	muito	ruim	(0	ponto),	quando	não	há	abertura	de	dados;	

g)	instrumentos	de	
acompanhamento	e	
interação	

	 	

	 1)	instrumentos	para	o	
acompanhamento	das	políticas	
públicas	

-	muito	bom	(4	pontos),	quando	há	mecanismos	que	possibilitem	ao	cidadão	
acompanhamento	das	políticas	públicas	com	informações	atualizadas	
sistematicamente	(semestral),	como	relatórios	e	prestações	de	contas;	
-	regular	(2	pontos),	quando	há	mecanismos	que	possibilitem	ao	cidadão	
acompanhamento	das	políticas	públicas,	como	relatórios	e	prestações	de	
contas;	
-	muito	ruim	(0	ponto),	quando	não	há	mecanismos	que	possibilitem	ao	
cidadão	
acompanhamento	das	políticas	públicas	governamentais,	como	relatórios	e	
prestações	de	contas	

	 2)	agenda	pública	 -	muito	bom	(4	pontos),	quando	há	publicação	da	agenda	pública	do	prefeito	e	
dos	secretários	do	município;	
-	regular	(2	pontos),	quando	há	publicação	somente	da	agenda	do	prefeito;	
-	muito	ruim	(0	ponto),	quando	não	há	publicação	sobre	as	agendas	

	 3)	avaliação	dos	serviços	da	
prefeitura	

-	muito	bom	(4	pontos),	quando	há	meios	de	avaliação	dos	serviços	da	
Prefeitura	com	publicação	dos	indicadores	de	satisfação	do	cidadão;	
-	regular	(2	pontos),	quando	há	meios	de	avaliação	dos	serviços	da	Prefeitura	
sem	publicação	dos	indicadores	de	satisfação	do	cidadão;	
-	muito	ruim	(0	ponto),	quando	não	há	meios	de	avaliação	dos	serviços	da	
Prefeitura	

	 4)	acompanhamento	das	
demandas	

-	muito	bom	(4	pontos),	quando	há	meios	de	acompanhamento	das	demandas	
do	cidadão;	
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-	muito	ruim	(0	ponto),	quando	não	há	meios	de	acompanhamento	das	
demandas	do	cidadão	

	 5)	respostas	da	autoridade	e	
perguntas	e	respostas	
frequentes	

-	muito	bom	(4	pontos),		quando	há	(1)	publicação	das	respostas	dadas	por	
autoridades	às	questões	apresentadas	pelos	cidadãos	e	(2)	seção,	no	site	ou	
portal,	de	perguntas	e	respostas	frequentes;	
-	regular	(2	pontos),	quando	houver	somente	um	item;	
-	muito	ruim	(0	ponto),	quando	não	há	publicação	das	respostas	dadas	por	
autoridades	às	questões	apresentadas	pelos	cidadãos	nem	seção	de	perguntas	
e	respostas	frequentes;	

	 6)	atendimento	online	 -	muito	bom	(4	pontos),	quando	existe;	
-	muito	ruim	(0	ponto),	quando	não	existe	

	 7)	participação	em	mídias	
sociais	

-	muito	bom	(4	pontos),	quando	há	links	para	mídias	sociais;	
-	muito	ruim	(0	ponto),	quando	não	há	link	para	mídias	sociais	

	
	


