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TABELA	3:	Dimensão	3	-	Participação	(site	ou	portal	de	participação)	(45%)	

Categorias	de	
análise	

Indicadores	 Conceitos	

a)	Usabilidade	e	
acessibilidade	de	site	
ou	ferramenta	de	
participação	(10%)	

	 	

	 1)	Existência	do	Portal	da	
Participação		

-	muito	bom	(4	pontos),	quando	o	Portal	da	Participação	é	de	fácil	identificação;	
-	regular	(2	pontos),	quando	existem	sites	de	participação	mas	o	Portal	da	
Participação	não	é	de	fácil	identificação	
-	muito	ruim	(0	ponto),	quando	não	há	Portal	da	Participação;	

	 2)	interface	lógica	 -	muito	bom	(4	pontos),	quando	o	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	usuário;	(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;	
-	regular	(2	pontos),	quando	o	portal	apresenta	entre	quatro	e	cinco	dos	itens;	
-	ruim	(1	ponto),	quando	o	portal	apresenta	entre	dois	e	três	dos	itens;	
-	muito	ruim	(0	ponto),	quando	o	portal	apresenta	entre	zero	e	um	dos	itens	

	 3)	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	de	hierarquia	tipográfica	para	
distinguir	as	diferentes	partes	do	texto	(título,	subtítulo	e	link).	
-	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;	
-	muito	ruim	(0	ponto),	quando	os	elementos	da	interface	do	portal	não	
favorecem	uso	e	movimentação	do	usuário	

	 4)	alternativa	para	
plataformas	móveis		

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

	 5)	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	

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

	 7)	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	

	 8)	instrumento	para	
acompanhar	atualizações	

-	muito	bom	(4	pontos),	quando	o	site	ou	portal	fornece	mais	de	um	instrumento	
ativo	de	atualização	(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	os	
instrumentos	estão	inativos	
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b)	integração	(das	
páginas	do	site	da	
participação	com	o	
Portal	da	Prefeitura)	
(10%)	

	 	

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

	 2)	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;	
-	muito	ruim	(0	ponto),	quando	não	há	nenhuma	orientação		

	 3)	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	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;	
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-	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	

	 4)	contato	via	e-mail		
	

-	muito	bom	(4	pontos),	quando	há	link	para	contato	via	e-mail	em	todas	as	
páginas;	
-	regular	(2	pontos),	quando	o	link	para	contato	está	disponível	parcialmente;	
-	muito	ruim	(0	ponto),	quando	o	link	para	contato	está	disponível	minimamente	
no	conjuntos	das	páginas	ou	não	está	disponível;	

	 5)	plataformas	
deliberativas	
	

-	muito	bom	(4	pontos),	quando	existem	alternativas	para	debate	através	de	
plataformas	deliberativas	ativas;	
-	muito	ruim	(0	ponto),	quando	não	existem	plataformas	deliberativas	ativas		

	 6)	plataformas	consultivas	 -	muito	bom	(4	pontos),	quando	existem	alternativas	para	debate	através	de	
plataformas	consultivas	ativas;	
-	muito	ruim	(0	ponto),	quando	não	existem	plataformas	consultivas	ativas	

	 7)	agenda	de	reuniões	ou	
calendário	das	discussões	
públicas	
	

-	muito	bom	(4	pontos),	quando	inclui	(1)	hora,	(2)	local,	(3)	pauta	e	(4)	
informações	sobre	os	depoimentos	dos	cidadãos,	participação,	observação	ou	
opções;	
-	regular	(2	pontos),	quando	inclui	pelo	menos	os	pontos	(1),	(2)	e	(3)	
-	muito	ruim	(0	ponto),	quando	não	existe	

	 8)	pesquisas	ou	sondagens	
de	satisfação,	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	usuário;	
-	regular	(2	pontos),	quando	há	meios	de	avaliação	dos	serviços	da	Prefeitura	sem	
publicação	dos	indicadores	de	satisfação	do	usuário;	
-	muito	ruim	(0	ponto),	quando	não	há	meios	de	avaliação	dos	serviços	da	
Prefeitura	

	 9)	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);	
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(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,	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;	
-	não	existe	(0	ponto),	quando	não	há	ouvidoria	

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

-	muito	bom	(4	pontos),	quando	(1)	há	lista	com	nomes,	cargos	e	atribuições	das	
autoridades;	(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	descrito;	
-	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	

	 11)	publicidade	dos	
mecanismos	de	
participação	

-	muito	bom	(4	pontos),	quando	apresenta	informações	detalhadas	sobre	a	
publicidade	dos	mecanismos	de	participação,	tais	como	anúncios	na	mídia	de	
massa,	vídeos,	reportagem	jornalística	etc.;	
-	regular	(2	pontos),	quando	apresenta	alguma	informação	sobre	a	publicidade	
dos	mecanismos	de	participação;	
-	muito	ruim	(0	ponto),	quando	não	existe	nenhuma	informação	sobre	ações	de	
publicidade	dos	mecanismos	de	participação	

	 12)	capacidade	de	
coordenação	

-	muito	bom	(4	pontos),	quando	apresenta	informações	sobre	a	relação	das	
oportunidades	de	participação	desenvolvidas	com	órgãos	da	Prefeitura	o	mais	
próximos	possível	do	gabinete	do	prefeito;	
-	regular	(2	pontos),	quando	apresenta	informações	sobre	a	relação	das	
oportunidades	de	participação	com	órgãos	distantes	do	gabinete	do	prefeito;	
-	muito	ruim	(0	ponto),	quando	não	apresenta	informações	sobre	a	relação	das	
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oportunidades	de	participação	com	os	outros	órgãos	da	Prefeitura	
	

	 13)	informações	de	
retorno/resultados	à	
participação	

-	muito	bom	(4	pontos),	quando	apresenta	resultados	detalhados	originados	de	
processos	de	participação	anteriores;		
-	regular	(2	pontos),	quando	apresenta	resultados	pouco	detalhados	de	processos	
de	participação	anteriores;	
-	muito	ruim	(0	ponto),	quando	não	apresenta	resultados	de	processos	de	
participação	

	 14)	expediente		 -	muito	bom	(4	pontos),	quando	apresenta	expediente	do	site/ferramenta	de	
participação,	com	(1)	endereço	de	e-mail	dos	desenvolvedores	e	(2)	mini-
currículos	detalhados	que	apresentem	formação	condizente	com	a	atividade	
desenvolvedora	de	mecanismos	digitais	de	participação;	
-	regular	(2	pontos),	quando	apresenta	expediente	e	um	dos	dois	pontos	listados;	
-	muito	ruim	(0	ponto),	quando	não	apresenta	expediente	ou	nenhum	dos	dois	
pontos	listados	

	 15)	participação	em	mídias	
sociais	

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

	 16)	informações	sobre	
adesão	à	participação	

-	muito	bom	(4	pontos),	quando	apresenta		(1)	número	de	adesões	à	ferramenta	
em	geral	e	(2)	número	de	participantes	em	cada	processo	participativo;	
-	regular	(2	pontos),	quando	atende	a	um	dos	dois	pontos	listados	acima;	
-	muito	ruim	(0	ponto),	quando	não	traz	número	de	adesões	e/ou	de	
participantes	em	cada	processo	

	 17)	governo	da	iniciativa	 -	muito	bom	(4	pontos),	quando	são	apresentadas	com	clareza	e	boa	visibilidade	
as	regras	de	funcionamento	das	iniciativas	digitais	de	participação;	
-	regular	(2	pontos),	quando	há	informações	sobre	as	regras	de	funcionamento,	
sem	muito	clareza	ou	visibilidade;	
-	muito	ruim	(0	ponto),	quando	não	são	apresentadas	as	regras	de	funcionamento	
das	iniciativas	

	 18)	Institucionalização	 -	muito	bom	(4	pontos),	quando	há	informação	sobre	decretos,	leis	ou	qualquer	
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(estrutura	normativa)	 outra	normatividade	relativa	à	participação;	
-	muito	ruim	(0	ponto),	quando	não	existe	informação	sobre	qualquer	
normatividade	relativa	à	participação	

	


