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A 2ª Conferência Municipal de Transparência e Controle Social (2ª CONSOCIAL) foi 
organizada pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria de Planejamento, 
Orçamento e Modernização da Gestão (SEPLAG) e da Secretaria de Participação Social 

(SEMPAS), em parceria com o Conselho Municipal de Transparência e Controle Social e com o 
Fórum de Transparência e Controle Social de Niterói. A 2ª CONSOCIAL ocorreu em duas etapas: 
uma Pré-Conferência, realizada em 14 de setembro de 2019, cujo tema foi “O Papel dos Conselhos 
de Políticas Públicas”, e uma Conferência de encerramento, realizada em 12 de outubro de 2019, 
que teve como tema “Construindo um Governo Aberto”. O evento contou com o apoio financeiro 
da ONU Habitat, que ajudou na elaboração do material de apoio da 2ª CONSOCIAL e mediou a 
parceria com o Instituto de Governo Aberto (IGA) , além de ter sido parte do Circuito Urbano 20191 .

A 2ª CONSOCIAL foi mais um capítulo da longa relação estabelecida entre o poder público 
municipal e a sociedade civil com o objetivo de fazer avançar a agenda de transparência em Niterói. 
Essa relação teve como primeiro marco, em 2012, a organização da 1ª edição CONSOCIAL, que foi 
impulsionada por organizações da sociedade civil niteroiense, entre elas o Fórum de Transparência 
e Controle Social de Niterói, que lutavam por maior transparência nas políticas públicas locais. 
Em seguida, foi lançada, na Câmara de Vereadores, a Frente Parlamentar pela Transparência e, no 
período das eleições municipais, a Carta Compromisso pela Transparência, elaborada pelo Fórum 
de Transparência, que contou com a adesão de diversos candidatos a prefeito. 

A 2ª CONSOCIAL 1.

 1 .O Circuito Urbano é uma convocatória criada pelo escritório da ONU-Habitat Brasil para apoiar institucionalmente eventos, organizados 
por diversos atores, que ocorram durante o mês de outubro. A 2ª edição do Circuito Urbano, em 2019, teve como tema geral “Cidades 
Inovadoras e Inclusivas”.

http://seplag.niteroi.rj.gov.br/
http://seplag.niteroi.rj.gov.br/
https://institutodegovernoaberto.com.br/
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Desde então, houve avanços significativos na política de transparência municipal e essa agenda 
se tornou prioridade no município. Em 2013, Niterói aderiu ao Programa Brasil Transparente da 
Controladoria-Geral da União e, a partir dele, implementou diferentes ações para o cumprimento 
da legislação federal e para a adoção de melhores práticas de transparência, como o lançamento 
do Portal da Transparência da Prefeitura de Niterói e a implantação do Sistema Eletrônico do 
Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC) para atendimento de pedidos de acesso à informação 
feitos por cidadãos e organizações.

Em 2014, foram editados os dois marcos legais fundamentais que norteiam a Transparência do 
município: a Lei de Acesso à Informação Municipal (Lei nº 3.084/2014) e o Decreto que regulamenta 
o acesso à informação no município (Decreto nº 11.742/2014). Em 2015, a Prefeitura editou a Lei 
Municipal nº 3.188, que organizou a Política Municipal de Transparência e Controle Social e criou o 
Conselho Municipal de Transparência e Controle Social. Em 2016, o Conselho foi empossado para 
o seu primeiro mandato de 2 (dois) anos e desde então tem tido papel de destaque em propor 
pautas e avanços na gestão municipal da transparência. 

A 2ª CONSOCIAL representou, nesse sentido, mais um importante marco de Niterói na 
consolidação da sua política de transparência. Durante o evento, foram discutidas e aprovadas 
propostas de melhoria da gestão de transparência, além de ter sido lançado o Observatório de 
Indicadores de Niterói, um portal público da Prefeitura em que a sociedade civil pode acompanhar 
e monitorar a evolução de indicadores municipais. Mais de 300 cidadãos niteroienses e diversas 
organizações da sociedade participaram da 2ª CONSOCIAL. A Prefeitura de Niterói encaminhou 
todas as deliberações da sociedade ao Conselho de Transparência, que desde então tem buscado 
priorizar a implementação das propostas aprovadas. 

http://pgm.niteroi.rj.gov.br/legislacao_pmn/2014/LEIS/3084_Disciplina_o-acesso_a_informacao_no_Municipio_de_Niteroi.pdf
http://leismunicipa.is/buejc
https://leismunicipais.com.br/a/rj/n/niteroi/lei-ordinaria/2015/318/3188/lei-ordinaria-n-3188-2015-organiza-a-politica-municipal-de-transparencia-e-controle-social-cria-o-conselho-municipal-de-transparencia-e-controle-social-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/rj/n/niteroi/lei-ordinaria/2015/318/3188/lei-ordinaria-n-3188-2015-organiza-a-politica-municipal-de-transparencia-e-controle-social-cria-o-conselho-municipal-de-transparencia-e-controle-social-e-da-outras-providencias
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As propostas apresentadas durante a 2ª CONSOCIAL tiveram a finalidade de aprimorar a 
Política Municipal de Transparência e Controle Social de Niterói. Este documento traz 
um balanço das propostas aprovadas, a fim de apontar as aquelas que já vêm sendo 

implementadas por meio de políticas da Prefeitura, bem como as ações que serão empreendidas 
pelo poder público como respostas às demandas da sociedade. Trata-se de dar transparência 
e fornecer meios para que a sociedade civil acompanhe os desdobramentos das propostas 
apresentadas e possa exercer o controle social para que sejam efetivadas pelo poder público ao 
longo do tempo.

O QUE É A 
DEVOLUTIVA?2.
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A 2ª CONSOCIAL foi dividida em duas etapas: a Pré-Conferência, que teve como tema 
“O Papel dos Conselhos de Políticas Públicas”1, e a Conferência, que teve como tema 
“Construindo um Governo Aberto”2. 

Na Pré-Conferência, as discussões foram realizadas em cinco Grupos de Trabalho (GTs) que foram 
divididos pelas seguintes áreas: Saúde, Educação, Urbano/Mobilidade, Social e Transversalidades. 
Em cada um desses grupos, foram debatidas propostas para três eixos temáticos:  

I – Requisitos de Transparência para a Atuação dos Conselhos Participativos;
II – A Efetividade do Papel dos Conselhos no Controle Social das Políticas Públicas;
III – Diretrizes para Aprimorar a Atuação das Instituições e Canais Participativos. 

As propostas aprovadas nos GTs foram encaminhadas para a Plenária Final, que teve o dever de 
aprová-las, alterá-las ou suprimi-las. 

Já na Conferência, as discussões foram realizadas em três Grupos de Trabalho (GTs) em uma 
metodologia de conversa chamada “Polinização Cruzada”. Para aplicação da metodologia, 
firmamos parceria com a ONU-Habitat e o Instituto de Governo Aberto. Cada grupo foi dividido 
em três subgrupos, e cada subgrupo discutia, em esquema de rodízio, um dos três eixos temáticos. 
A discussão em subgrupos permitiu o aprofundamento dos debates e gerou um acúmulo para 
aprovação de propostas pelo grupo. Os eixos temáticos discutidos foram os seguintes: 

I – A transparência ativa e passiva de Niterói;
II – A participação social e seus resultados;
III – A tecnologia da informação e o governo digital na promoção da transparência.

Como na Pré-Conferência, as propostas aprovadas nos GTs foram encaminhadas para a Plenária 
Final, que teve o dever de aprová-las, alterá-las ou suprimi-las. 

 

Metodologia 
do evento3.

Grupo de Trabalho de Saúde – Pré-Conferência de Transparência e Controle Social (14/09/2019)

1 Acesse o texto-base da Pré-Conferência
2 Acesse o texto-base da Conferência

http://conferenciatransparencia.niteroi.rj.gov.br/preconf2019/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/Texto-Base-Pre-Conferencia-de-Transparencia.pdf
http://conferenciatransparencia.niteroi.rj.gov.br/conf2019/wp-content/uploads/sites/3/2019/10/Texto-base-Confer%C3%AAncia-da-Transpar%C3%AAncia_compressed.pdf
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Grupo de Trabalho de Saúde – Pré-Conferência de Transparência e Controle Social (14/09/2019)

A 2ª CONSOCIAL contou com a presença de pesquisadores, membros da sociedade civil, 
conselheiros de políticas públicas, servidores da Prefeitura de Niterói e representantes 
políticos nas suas duas etapas. A Pré-Conferência contou com um total de 212 pessoas 

inscritas e a Conferência de encerramento contou com um total de 150 pessoas inscritas. 

Os gráficos a seguir trazem os principais dados acerca do público participante da 2ª CONSOCIAL. 
É importante informar que no ato de inscrição, o participante só precisava informar como dados 
obrigatórios o seu nome, e-mail de contato e CPF, sendo as demais informações optativas. Desse 
modo, o participante que optou por não preencher consta nos gráficos como “Não informado”. 

público 
participante4.

Plenária Final – Conferência de Transparência e Controle Social (12/10/2019)
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Público Participante
Pré – Conferência

Gênero

Onde residiam os participantes

44%

34%

22%

Feminino

Masculino

Não informado

2% 2%
5%

34%

57%

Outros

Rio de Janeiro

São Gonçalo

Não Informado

Niterói

2% 2%
5%

34%

57%

Outros

Rio de Janeiro

São Gonçalo

Não Informado

Niterói

0%

22%

34%

44%

Não quero identificar

Não informado

Masculino

Feminino
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Profissão dos participantes

1,42 

ASSISTENTE 
EM SAÚDE 

NUTRICIONISTAEMPRESÁRIO (A)

1,42

PSICÓLOGO (A)

PEDAGOGO (A) ARTESÃAPOSENTADO (A) CONTADOR  (A)

2,83 

ADMINISTRADOR (A)

3,30

ADVOGADO (A)

2,83

TÉCNICO (A)

5,19

ESTUDANTE

7,55

SERVIDOR PÚBLICO

22,17

OUTROS

5,66

ASSISTENTE 
SOCIAL

6,60

PROFESSOR (A)

30,19 

NÃO INFORMADO 

1,89

1,42 1,42 

1,89 1,89 2,36

Instituições participantes
1% 3%

10%

26%

27%

33%

Membros de partidos políticos

Servidores (outros municípios)

Academia

Servidores (PMN)

Não Informado

Sociedade Civil

1% 3%

10%

26%

27%

33%

Membros de partidos políticos

Servidores (outros municípios)

Academia

Servidores (PMN)

Não Informado

Sociedade Civil
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Onde residiam os participantes

Gênero

1% 1% 4%
3%

24%

67%

Rio de Janeiro

Araruama

Outros

São Gonçalo

Não Informado

Niterói

1% 1% 4%
3%

24%

67%

Rio de Janeiro

Araruama

Outros

São Gonçalo

Não Informado

Niterói

Público Participante
Conferência

1% 1% 4%
3%

24%

67%

Rio de Janeiro

Araruama

Outros

São Gonçalo

Não Informado

Niterói

19%

36%

45%

Não informado

Masculino

Feminino
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Instituições participantes

Profissão dos participantes
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO
ADMINISTRADOR(A)SECRETÁRIO(A) ADVOGADO(A)

ASSISTENTE 
SOCIAL APOSENTADO(A)TÉCNICO(A) ASSESSOR(A)

SERVIDOR(A) 
PÚBLICO(A)PROFESSOR(A) ESTUDANTE

NÃO INFORMADO

ARTESÃ/ARTESÃO

OUTROS

2 

4,67 6,67

29,33

8

24

2,67 

3,33 4

2 2,67 

2,67 4

4

1% 3% 10%

17%

25%

44%
Membros de partidos políticos

Servidores (outros municípios)

Academia

Não informado

Sociedade Civil

Servidores (PMN)

1% 3% 10%

17%

25%

44%
Membros de partidos políticos

Servidores (outros municípios)

Academia

Não informado

Sociedade Civil

Servidores (PMN)
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0,63%
0,95%

2,86% 7,94%

11,75%

16,83%

59,05%

Ensino médio incompleto

Ensino fundamental completo

Doutorado

Ensino médio completo

Mestrado

Superior incompleto

Superior completo

A Consulta Pública sobre a Política de Transparência, realizada através do aplicativo do 
COLAB, ocorreu entre os dias 17 de novembro e 20 de dezembro. Tendo por objetivo 
aproximar o governo e a sociedade civil na construção de uma agenda conjunta de 

transparência e controle social, a consulta permitiu com que os cidadãos de Niterói respondessem 
a questões sobre a política de transparência do município. A Consulta Pública contou com 315 
participações.

dados da Consulta 
Pública - COLAB

Gênero

5.

Escolaridade

57%

43%

0%

Masculino

Feminino

Outro

0,63%
0,95%

2,86% 7,94%

11,75%

16,83%

59,05%

Ensino médio incompleto

Ensino fundamental completo

Doutorado

Ensino médio completo

Mestrado

Superior incompleto

Superior completo
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Participações por regiões da cidade

Faixa etária
1%

17%

29%

20%

33%

Menos de 19 anos

Entre 20 e 29 anos

Entre 30 e 39 anos

Entre 40 e 49 anos

Mais de 50 anos

1%

17%

29%

20%

33%

Menos de 19 anos

Entre 20 e 29 anos

Entre 30 e 39 anos

Entre 40 e 49 anos

Mais de 50 anos

1% 8%

17%

18%

56%

Leste

Pendotiba

Norte

Oceânica

Praias da Baía

1%
8%

17%

18%

56%

Leste

Pendotiba

Norte

Oceânica

Praias da Baía
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5%

18%

21%

28%

28%

Multas de Trânsito

Acompanhamento de Obras

Folha de Pagamento dos

servidores

Receitas e Despesas

Todas as alternativas anteriores

O Portal da Transparência é o canal através do qual são disponibilizadas uma 

série de informações do município, de interesse coletivo, que são produzidas 

ou armazenadas pelo poder público. Dentre os dados abaixo, você sabe quais 

estão publicados no Portal?

RESPOSTAS
Consulta Pública - colab

ObservaçãO: Todos os dados estão 
disponíveis no Portal da Transparência. 
Dados de Receitas e Despesas são 
uma exigência da Lei Complementar 
131/2009, a Lei da Transparência. 
Dados sobre a folha de pagamento dos 
servidores são uma exigência da Lei 
Municipal 3.084/2014, a Lei de Acesso 
à Informação de Niterói. Dados sobre 
Acompanhamento de Obras são uma das 
informações avaliadas pela Escala Brasil 
Transparente da Controladoria-Geral 
da União e vem sendo divulgado desde 
2019. E dados de Multas e Trânsito são 
uma exigência da Portaria n° 85/2018 
do DENATRAN e vem sendo divulgado 
desde 2018. 

O Portal da Transparência de Niterói vem buscando aumentar cada vez mais o 

número de informações e dados disponíveis para acesso da população. Uma 

das últimas informações a ser publicada no Portal é a ordem cronológica de 

pagamentos, pela qual licitantes com a Prefeitura podem saber quando serão pagos pelo 

poder público. Você conhecia essa informação?

ObservaçãO: A publicação da ordem 
cronológica de pagamentos é uma 
exigência do Decreto Municipal 
13.281/2019 e vem sendo realizada 
no Portal de Transparência desde 
agosto de 2019. 

5%

18%

21%

28%

28%

Multas de Trânsito

Acompanhamento de Obras

Folha de Pagamento dos

servidores

Receitas e Despesas

Todas as alternativas anteriores

75%

25%

Eu não conhecia

Eu já conhecia

75%

25%

Eu não conhecia

Eu já conhecia

http://transparencia.niteroi.rj.gov.br/
http://transparencia.niteroi.rj.gov.br/
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Que novas informações você gostaria que fossem disponibilizadas e/ou 

mais bem divulgadas no Portal da Transparência? 

Os órgãos de controle externo fazem periodicamente uma avaliação do grau 

de implementação da política de transparência nos municípios. Niterói vem 

obtendo destaque nessas avaliações: por duas vezes ficou em 1º lugar no 

Ranking Nacional de Transparência do Ministério Público Federal e na Escala Brasil 

Transparente da Controladoria Geral da União. Você conhecia essa informação?

ObservaçãO: Niterói tem sido 
recorrentemente avaliado como um 
dos municípios mais transparentes 
do Brasil, obtendo a nota máxima 
nas avaliações nacionais do Ranking 
Nacional de Transparência do 
Ministério Público Federal de 2015 e 
2016 e da Escala Brasil Transparente 
da Controladoria Geral da União de 
2015 e 2017.

ObservaçãO:                        
A disponibilização dessas 
informações no Portal de 
Transparência está em 
estudo de viabilidade. 

50%

50%

Eu não conhecia

Eu já conhecia

50%

50%

Eu não conhecia

Eu já conhecia

35%

23%

16%

15%

11%

Indicadores de resultados das políticas públicas

Gráficos das Receitas e Despesas

Ações e Programas do Plano Plurianual em

planilha para download
Bens patrimoniados e bens públicos

Lista de desapropriações realizadas

35%

23%

16%

15%

11%

Indicadores de resultados das políticas públicas

Gráficos das Receitas e Despesas

Ações e Programas do Plano Plurianual em

planilha para download
Bens patrimoniados e bens públicos

Lista de desapropriações realizadas

Indicadores de resultados das políticas públicas 

Gráficos das Receitas e Despesas

Ações e Programas do Plano Plurianual em planilha 
para download 

Bens patrimoniados e bens públicos

Lista de desapropriações realizadas
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O Portal de Dados Abertos da Prefeitura de Niterói possui mais de 150 categorias 

de informações georreferenciadas disponíveis para download em formato 

aberto à toda a população. Selecione abaixo as categorias de dados que você já 

acessou no Portal:

Quais as categorias de informações que você gostaria que fossem 

disponibilizadas no Portal de Dados Abertos?

ObservaçãO: Todos os dados se 
encontram disponíveis para consulta 
no Portal de Dados Abertos, apesar de 
48,5% dos respondentes indicarem 
nunca terem acessado a esses dados. 
A Prefeitura está estudando formas 
de melhor divulgar essas informações  
aos cidadãos.  

ObservaçãO: Os dados de “Trajetos 
de linhas de ônibus”, “Empresas” e 
“trilhas” já podem ser consultados 
no Portal de Dados Abertos. Os 
dados com “Os limites geográficos 
do zoneamento urbano” serão 
divulgados em breve

4%

18%

20%

24%

34%

Não tenho sugestões

Trilhas

Empresas

Limites geográficos do zoneamento urbano do município

Trajetos de linhas de ônibus

4%

18%

20%

24%

34%

Não tenho sugestões

Trilhas

Empresas

Limites geográficos do zoneamento urbano

do município
Trajetos de linhas de ônibus

5%

6%

12%

14%

15%

49%

Censo de castração de cães e gatos

Flora urbana

Unidades de conservação e bacias hidrográficas

Hospitais e escolas

Mapas com especificações do Plano Diretor

Nunca acessei o Portal

5%

6%

12%

14%

15%

49%

Censo de castração de cães e gatos

Flora urbana

Unidades de conservação e bacias hidrográficas

Hospitais e escolas

Mapas com especificações do Plano Diretor

Nunca acessei o Portal

http://transparencia.niteroi.rj.gov.br/Dados-Abertos/dados-abertos.html
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4% 5%

21%

22%

48%

Instituir o Fórum Interconselhos sobre temas e

agendas transversais

Criar um espaço para reunião dos conselhos

Promover a capacitação dos conselheiros

Disponibilizar informações básicas sobre os

conselhos e seus conselheiros na internet

O sistema eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC) é a ferramenta 

online utilizada pela Prefeitura de Niterói para receber e tramitar pedidos de 

acesso à informação. Você sabe quantas solicitações já foram feitas à Prefeitura 

de Niterói através do e-SIC? Se não souber, dê um palpite.

Na Pré-Conferência de Transparência de 2019 foram levantadas propostas para 

aprimorar a efetividade dos mais de 20 conselhos municipais existentes. 

Selecione abaixo aquela que, em sua opinião, é a mais relevante para melhorar a 

atuação dos conselhos:

Observação: O e-SIC tem se mostrado 
uma importante ferramenta de 
transparência do município de Niterói, 
recebendo a cada ano mais pedidos 
de informação que no ano anterior. Em 
2019, foram realizados 486 pedidos de 
acesso à informação, totalizando 1736 
pedidos já recebidos pelo e-SIC. 

Observação: A principal demanda, 
que são a disponibilização das 
informações acerca do funcionamento 
dos conselhos (apontada por 70,2% 
dos respondentes), será endereçada 
com o Portal dos Conselhos, projeto 
em andamento SEPLAG e da SEMPAS.

Mais informações na página 38 

9%

12%

13%

23%

43%

Mais de 500

Mais de 300

Mais de 700

Mais de 1000

Mais de 1600

9%

12%

13%

23%

43%

Mais de 500

Mais de 300

Mais de 700

Mais de 1000

Mais de 1600

4%
5%

21%

22%

48%

Inst ituir  o Fórum Interconselhos sobre temas
e agendas transversais

Cr iar  um espaço para reunião dos conselhos

Promover a capacitação dos conselheiros

Disponibilizar  informações básicas sobre os
conselhos e seus conselheiros na internet

Divulgar as datas de reuniões, atas, prestação
de contas e outras informações relevantes dos
conselhos
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Nas duas etapas da 2ª CONSOCIAL, foram aprovadas 81 propostas (35 propostas 

aprovadas na Pré-Conferência e 46 aprovadas na Conferência). 

Para melhor compreensão, as propostas foram numeradas de 1 a 81 e divididas 

em três blocos: 
1)  propostas implementadas/em implementação pela Prefeitura; 
2) propostas em estudo para implementação e 
3) propostas sem previsão de implementação.

As propostas de fundo azul foram apresentadas na Pré-Conferência, enquanto as 

propostas de fundo roxo foram apresentadas na Conferência de encerramento. Propostas 

que tenham a mesma devolutiva são apresentadas de forma conjunta, de modo a 

facilitar o entendimento.

A seguir, as 81 propostas aprovadas e a relação de cada uma delas ao que vem sendo 

desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Niterói.

Devolutivas6.

Nuvens de palavras gerada a partir das propostas 
aprovadas na Pré-Conferência

Nuvens de palavras gerada a partir das propostas 
aprovadas na Conferência
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Segmento 
ESTRUTURAÇÃO DOS  CONSELHOS 

PROPOSTA
5. Aprovar uma Lei que abone, na administração pública municipal direta e indireta, o afastamento 
dos conselheiros governamentais para participação das atividades dos Conselhos.

DEVOLUTIVA
A participação dos conselheiros oriundos da administração pública nas reuniões periódicas de 
seus respectivos conselhos ocorre sem prejuízo de seus trabalhos rotineiros. 

Segmento 
INTERAÇÃO DOS CONSELHOS 

PROPOSTA
14. Realizar campanhas institucionais, coordenadas pela Secretaria Municipal de Participação 
Social, usando diferentes mídias (cartazes, redes sociais, site na internet, atividades culturais etc.), 
visando ampliar à participação da sociedade;

DEVOLUTIVA
A realização de campanhas institucionais é uma das metas de 2020 da Secretaria Municipal de 
Participação Social e encontra-se em processo de elaboração.

PROPOSTA
16. Incluir – preferencialmente no Portal da Transparência – canais de acesso direto da sociedade 
civil com os Conselhos e os conselheiros, que possibilitem o envio de mensagens ou denúncias, 
que a critério do cidadão, podem ser publicadas ou não, sendo garantido o anonimato;

DEVOLUTIVA
A SEPLAG em parceria com a SEMPAS, está desenvolvendo o Portal dos Conselhos, site em que 
serão divulgados canais diretos de comunicação dos próprios Conselhos

 propostas implementadas/em implementação pela 
Prefeitura

PROPOSTA
21. Garantir a participação dos conselhos na elaboração e monitoramento dos indicadores dos 
Planos Municipais de Políticas Públicas;

Os Conselhos Municipais têm como uma de suas diretrizes realizar o acompanhamento da 
elaboração e dos indicadores dos planos municipais do município. A Prefeitura tem estimulado 
que esses planos municipais sejam elaborados com a participação da sociedade civil, realizando 
consultas e audiências públicas com esse intuito.
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Segmento 
EEFETIVIDADE DOS CONSELHOS 

PROPOSTA
22. Aprimorar a articulação intersetorial entre os conselhos para implementação de ações e 
atividades conjuntas;

DEVOLUTIVA
O Sistema Municipal de Participação Social, a ser editado em 2020 pela Prefeitura, tem como 
um de seus objetivos garantir a melhor articulação dos diversos conselhos de políticas públicas 
municipais. 

PROPOSTA
24. Desenvolver e disponibilizar mecanismos de controle social, através da internet, para que os 
conselheiros e a sociedade civil possam monitorar as políticas públicas;

DEVOLUTIVA
A Prefeitura de Niterói possui uma série de ferramentas que contribuem para a melhoria do 
controle social no município. O Portal da Transparência concentra as informações básicas 
de licitações realizadas pelos órgãos e entidades da Prefeitura, da folha de pagamento dos 
servidores, da execução orçamentária com atualização diária, entre outros dados. O Observatório 
de Indicadores de Niterói apresenta indicadores para monitoramento e avaliação de políticas 
públicas. O SIGeo e o Portal de Dados Abertos divulgam informações georreferenciadas de Niterói 
em formato aberto. O Serviço de Informação ao Cidadão possibilita que qualquer pessoa solicite 
informações ao poder público municipal. 

PROPOSTA
25. Garantir que os representantes da administração municipal participem efetivamente dos 
conselhos para viabilizar seu pleno funcionamento;

DEVOLUTIVA
A Prefeitura vem realizando capacitações de seus servidores para conscientizá-los da importância 
dos conselhos de políticas públicas e da participação social. Nesse sentido, foi realizado em 2019 
o curso de capacitação “Democracia, Cidadania e Participação”, dado pela Escola de Governo e 
Gestão (EGG) e voltado para conselheiros municipais e foi realizada a oficina “Governo Aberto na 
Prática”, uma parceria entre a EGG, ONU Habitat e o Instituto e Governo Aberto (IGA), voltada para 
servidores municipais. Mais cursos com essas temáticas estão previstos.

PROPOSTA
28. Garantir que todos os conselhos sejam deliberativos e que suas deliberações sejam acatadas;

DEVOLUTIVA
Os conselhos de políticas públicas são criados através de legislações próprias, que determinam 
seus objetivos, composição, regras de funcionamento e se possuem caráter consultivo ou 
deliberativo. Cada conselho é autônomo nesse sentido e possíveis mudanças devem ser feitas 
através de alteração legal. 

http://transparencia.niteroi.rj.gov.br/index.html
http://observa.niteroi.rj.gov.br/
http://observa.niteroi.rj.gov.br/
http://sigeo.niteroi.rj.gov.br/
http://transparencia.niteroi.rj.gov.br/Dados-Abertos/dados-abertos.html
http://esic.niteroi.rj.gov.br/sistema/site/index.html?ReturnUrl=%2fsistema%2f
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Segmento 
PARTICIPAÇÃO SOCIAL

PROPOSTA
33. Fortalecer o Conselho de Transparência e Controle Social, com o objetivo de melhorar a 
atuação dos demais Conselhos de Políticas Públicas, especialmente no que tange governança, 
transparência e controle social;

DEVOLUTIVA
O Conselho de Transparência e Controle Social de Niterói, criado por meio da Lei Municipal 
3.188/2015, iniciou seu segundo mandato em dezembro de 2019 e vem realizando reuniões 
mensais, engajando-se no avanço na política de transparência municipal.

Segmento 
A TRANSPARÊNCIA ATIVA E PASSIVA DE NITERÓI

PROPOSTA
37. Reunir e divulgar os atos normativos do município em site oficial;

DEVOLUTIVA
O sítio oficial da Procuradoria Geral do Município de Niterói possui uma seção com todos os 
decretos editados pelo Poder Executivo Municipal e todas as legislações aprovadas, divididos 
por subseções anuais. O material pode ser consultado através deste endereço: http://pgm.niteroi.
rj.gov.br/legislacao_pmn/. A concentração desse material e de outros atos normativos em um 
Acervo Digital está em estudo.

PROPOSTA
38. Facilitar o acesso às informações dos investimentos públicos, com gráficos e comparativos 
(séries históricas); 

DEVOLUTIVA
Está em estudo a implementação de tais informações no Portal da Transparência.

PROPOSTA
40. Ampliar o uso das redes sociais, e-mail e whatsapp para divulgar o portal da transparência e 
suas atualizações;

DEVOLUTIVA
Está sendo avaliado o uso de novas ferramentas para melhorar a divulgação do Portal de 
Transparência.

PROPOSTA
41. Criar novo portal de transparência que contenha consultas mais dinâmicas, dados abertos e 
informações atualizadas;

DEVOLUTIVA
O Portal da Transparência de Niterói passará por uma reformulação em 2020 e passará a contar 
com uma interface mais amigável ao usuários.

 http://pgm.niteroi.rj.gov.br/legislacao_pmn/
 http://pgm.niteroi.rj.gov.br/legislacao_pmn/


24 

PROPOSTA
46. Programas de capacitação para o uso da tecnologia e facilitar o entendimento sobre 
orçamento e processo legal; 

DEVOLUTIVA
A Escola de Governo e Gestão da Prefeitura de Niterói, vinculada à Secretaria de Planejamento, 
Orçamento e Modernização da Gestão, realizou os seguintes cursos em 2019 e 2020: 
- Inteligência Artificial para análise de dados (primeira turma presencial e on-line);
- Gestão orçamentária e financeira (primeira turma presencial e on-line); 
- Licitações e contratos administrativos (primeira turma presencial e on-line,  segunda turma 
presencial a ser realizada em 2020). 
 A sugestão de curso irá subsidiar novas contratações no âmbito da Escola de Governo e Gestão 
para criar um programa exclusivo à capacitação de conselheiros.

PROPOSTA
50. Que os dados sejam concentrados no portal da transparência com as séries históricas e os 
dados da transparência passiva (e-sic e ouvidoria), todos no formato de dados abertos;

DEVOLUTIVA
Os dados relativos a pedidos de acesso à informação são disponibilizados no Portal da Transparência 
em dois relatórios: um relatório mensal, atualizado periodicamente, e um relatório anual, com as 
informações consolidadas de cada ano. 

PROPOSTA
51. Divulgar amplamente os canais de participação social (colab, e-sic, audiência pública) e dos 
conselhos de políticas públicas (divulgando as atas);

DEVOLUTIVA
Os canais de participação social do município são divulgados no sítio oficial da Prefeitura de 
Niterói e nas redes sociais. As informação dos conselhos de políticas públicas serão concentradas 
no Portal dos Conselhos, a ser lançado em 2020.

PROPOSTA
47. Transparência ativa sobre o funcionamento dos serviços públicos (incluindo o orçamento 
disponibilizado) no sentido da população sentir a importância da transparência na saúde, 
educação, segurança, etc;

DEVOLUTIVA
Todos os dados relativos ao orçamento da Prefeitura Municipal de Niterói são atualizados 
regularmente no Portal da Transparência, de acordo com as normas legais vigentes e as 
exigências dos órgãos de controle externo. Eles podem ser consultados através do endereço 
http://transparencia.niteroi.rj.gov.br/Portal-da-Transparencia/portal-da-transparencia.html,    
nas seções “Planejamento e Orçamento” e “Relatórios de Prestação de Contas”. 

http://transparencia.niteroi.rj.gov.br/Portal-da-Transparencia/portal-da-transparencia.html
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PROPOSTA
48. Garantir a conectividade a todos os equipamentos da prefeitura municipal: escolas UBS, 
hospitais, bibliotecas e ampliação da inclusão digital das comunidades; 

DEVOLUTIVA
A Prefeitura de Niterói tem buscado aumentar a conectividade dos seus equipamentos públicos. 
Estão disponíveis atualmente 13 unidades de Telecentros, espaços de uso gratuito providos de 
computadores conectados à internet, que podem ser acessados por qualquer cidadão. Existem 
ainda as Plataformas Digitais Urbanas, espaços educativos, culturais e de entretenimento. Hoje 
está em funcionamento a Plataforma Digital da Engenhoca e estão previstas as Plataformas 
Digitais de Santa Bárbara e do Viradouro. Em relação às escolas municipais, Niterói hoje tem 95% 
de suas escolas com cobertura de banda larga. Na área da saúde, atualmente a Prefeitura conta 
com 53 salas de vacinação informatizadas e o Projeto Saúde Mais Moderna tem como objetivo 
levar banda larga, disponibilizar salas de vacinação informatizadas e prontuários eletrônicos em 
todas as unidades de atenção básica.

Segmento 
A PARTICIPAÇÃO SOCIAL E SEUS RESULTADOS

PROPOSTA
64. A divulgação para a participação social e seus resultados deve sair da centralização da 
informática e procurar outros meios como rádios comunitárias, altos-falantes, igrejas, templos, 
associação de moradores, painéis da NELTUR, terminal, barcas, busdoor etc. Devem ser 
elaboradas campanhas de esclarecimentos e treinamentos (pontos de acesso) para divulgação 
e conhecimento do portal da transparência, além dos canais da Prefeitura e Colab, difundindo 
esta ferramenta nas escolas, universidades, associações etc, e fortalecer o posicionamento das 
propostas apuradas nos grupos de discussão nas conferências;

DEVOLUTIVA
A Secretaria Municipal de Participação Social (SEMPAS) tem realizado várias atividades para 
incentivar a participação social no município de Niterói, através da:

1) Realização de Seminários de Participação Social;
2) Acompanhando e Divulgando as Conferências Municipais;
3) Participando de reuniões dos Conselhos de Políticas Públicas;
4) Realizando reuniões com as demais Secretarias Municipais;
5) Realizando reuniões com as Associações de Moradores de Niterói;
Neste momento está sendo elaborada a Cartilha de Participação Social para divulgação das 
instâncias e mecanismos de Participação Social. A Prefeitura também tem utilizado as redes 
sociais como forma de aumentar o engajamento da população e a participação social. Hoje, o 
município tem mais de 250 mil seguidores na sua página oficial no Facebook, mais de 120 mil 
seguidores no Twitter e mais de 25 mil usuários cadastrados na plataforma do Colab.
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PROPOSTA
66. Criação  de uma agenda de capacitação permanente, regular e continuada, para o 
fortalecimento do governo aberto e controle social promovendo a capacitação dos gestores 
e servidores públicos, dos conselheiros e cidadãos, inclusive grupos vulnerabilizados em 
administração de conflitos e recursos, estimulando a cultura da transparência, organizado 
também por região/ bairro de modo a evitar barreiras sociais, inclusive desde o ensino básico, 
criando a cultura do conhecimento das funcionalidades da Prefeitura e o espírito cidadão.

DEVOLUTIVA
A Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (SEPLAG) realiza anualmente 
uma capacitação dos servidores municipais acerca das rotinas e procedimentos de transparência 
e governo aberto. Além dessa iniciativa contínua, outras iniciativas tem sido feitas, como:
    - Realização da oficina interativa “Governo Aberto na Prática”, uma parceria entre a SEPLAG, a 
ONU Habitat e o Instituto de Governo Aberto (IGA), que capacitou cerca de 50 servidores em 2019;
    - Seminários de Participação Social têm sido realizados pela Secretaria de Participação Social 
(SEMPAS);
   - Realização, no segundo semestre de 2019, do curso “Democracia, Cidadania e Participação”, 
voltado para conselheiros municipais e que contou com a presença de 31 pessoas. O mesmo curso 
está previsto para 2020. 

PROPOSTA
74. Aumento de espaços físicos públicos para acesso à internet da população em conjunto com 
pessoal preparado para auxílio dos mesmos (a população) e presença de pólos de alfabetização 
científica e tecnológica, dentro das universidades e das comunidades; 

DEVOLUTIVA
A Prefeitura disponibiliza atualmente 13 unidades de Telecentros, espaços de uso gratuito providos 
de computadores conectados à internet, que podem ser acessados por qualquer cidadão. Além 
desse programa, existem ainda as Plataformas Digitais Urbanas, espaços educativos, culturais e 
de entretenimento. Hoje está em funcionamento a Plataforma Digital da Engenhoca e estão 
previstas as Plataformas Digitais de Santa Bárbara e do Viradouro. 

PROPOSTA
76. Diário oficial em formato aberto;

DEVOLUTIVA
O Diário Oficial em formato aberto é um dos projetos da Secretaria de Planejamento, Orçamento e 
Modernização da Gestão para 2020. O projeto encontra-se atualmente em fase de planejamento 
e está sendo desenvolvido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. 
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PROPOSTA
67. Democratizar o acesso à internet, ampliando o Wi Fi público e promovendo formações 
permanente sobre governo digital e transparência para os cidadãos, usando os telecentros; 

DEVOLUTIVA
O Setor de Transparência irá capacitar os instrutores dos telecentros para que eles possam orientar 
onde ficam os principais serviços on-line da Prefeitura e como fazer solicitação de informações 
publicas pelo sistema e-SIC.

PROPOSTA
68. Disponibilizar serviços on line de saúde, como marcação de consultas, exames entre outras 
funções, facilitando o acesso da população;

DEVOLUTIVA
A Fundação Municipal de Saúde lançou em 2020 o projeto “Dona Zélia”, um chatbot que responde 
a perguntas e promove campanhas relacionadas à vacinação, visando ampliar a cobertura no 
município de Niterói e aprimorando os canais de comunicação da Secretaria de Saúde com a 
população. Outros serviços online de saúde estão em estudo. 

PROPOSTA
69. Abrir dados relativos ao transporte público para desenvolvimento de aplicativos ou outras 
soluções tecnológicas que melhorem o serviço de transporte;

DEVOLUTIVA
Os dados das Linhas de Ônibus e dos Abrigos de Ônibus estão disponíveis para acesso no Portal de 
Dados Abertos de Niterói e podem se consultados por qualquer cidadão. Além disso, encontra-se 
em desenvolvimento o LabMob, o Laboratório de Mobilidade de Niterói, que trará os dados de 
sinal de GPS de toda a frota de ônibus da cidade. Esses dados serão disponibilizados no Portal de 
Dados Abertos e também poderão ser visualizados através do aplicativo do Google Maps, dando 
previsibilidade de chegada nos pontos da cidade. 

Segmento 
A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E O GOVERNO DIGITAL NA PROMOÇÃO DA 
TRANSPARÊNCIA

PROPOSTA
79. Garantir que os serviços prestados por agentes privados sejam controlados em tempo real 
pela administração e por segmentos organizados, cabendo ao prestador emitir relatórios com os 
serviços fornecidos em determinado período;  

DEVOLUTIVA
O controle em tempo real de serviços prestados é uma tendência que já ocorre na iniciativa 
privada e que está sendo paulatinamente implementada no poder público. Em Niterói, o SIGeo, 
Sistema de Gestão da Geoinformação, permite a extração de dados para a elaboração de apps. 
O LabMob, o Laboratório de Mobilidade de Niterói, projeto em desenvolvimento que trará́ os 
dados de sinal de GPS de toda a frota de ônibus da cidade, tem como um de seus objetivos 
garantir acesso aos dados de operação dos ônibus e da bilhetagem, aumentando a capacidade 
de monitoramento e controle do sistema público de transporte. A Prefeitura de Niterói vem 
vislumbrando novos projetos desse tipo.
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PROPOSTA
72. Formação de núcleo TIC composto através de concurso público (analistas e programadores). 
Ex: IPLAN - Rio - Subordinado a CGM;

DEVOLUTIVA
A Lei Municipal nº 3.305/2017 criou o Quadro dos Profissionais de Gestão Governamental, 
composto por 10 auditores de controle interno e 20 analistas de políticas públicas e gestão 
governamental. Destes, 04 analistas são oriundos da área de tecnologia da informação, 
responsáveis por atuar na coordenação de infraestrutura, integração de software e gestão de 
dados. 

PROPOSTA
81. Usar o Marco Legal da Inovação para aumentar a capacidade de desenvolver soluções voltadas 
à transparência e ao governo aberto.

DEVOLUTIVA
O Decreto Municipal nº 13.397/2019, também conhecido como Marco Legal da Inovação, estabelece 
medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, 
com vistas à capacitação técnica, ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do 
sistema produtivo local. O HackNit, maratona tecnológica de Niterói, poderá se utilizar do Marco 
Legal para contratar as soluções apresentadas. O Programa de Desenvolvimento de Projetos 
Aplicados (PDPA), parceria entre a Prefeitura e a Universidade Federal Fluminense, também 
servirá como forma de desenvolvimento de soluções voltadas ao governo aberto da cidade, 
contendo uma linha de pesquisa voltada para a “Gestão de Dados e Informações” dentro da área 
de resultado “Eficiente e Comprometida”.

Segmento 
ESTRUTURAÇÃO DOS CONSELHOS 

DEVOLUTIVA
Apesar de não haver previsão legal, é 
facultado aos conselhos municipais, 
dentro do que foi estabelecido por meio 
da sua lei de criação e de seu estatuto, 
propor ações que envolvam dispêndio de 
recursos e apresentá-las às secretarias e/
ou entidades da administração indireta 
vinculadas. Cabem a estas a decisão 
de implementação, que dependem 
das metas estabelecidas e dos valores 
definidos por meio das legislações 
orçamentárias anuais.  

PROPOSTA
2. Garantir na Lei Orçamentária Anual que os 
Conselhos de Políticas Públicas disponham de 
recursos suficientes para sua atuação institucional;

Segmento 
EFETIVIDADE DOS CONSELHOS 

PROPOSTA
26. Garantir, no planejamento da gestão municipal, 
a inclusão de ações e projetos aprovadas no pleno 
do Conselho com suas respectivas dotações 
orçamentárias;

PROPOSTA
27. Garantir que as ações aprovadas nas Conferências 
e referendadas no Conselhos sejam incorporadas 
pelas Secretarias Municipais nos seus planos anuais/
quadrienais;
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Segmento 
ESTRUTURAÇÃO DOS  CONSELHOS 

PROPOSTA
4. Criar a Casa dos Conselhos, espaço que possibilite 
o uso compartilhado das instalações e recursos 
humanos, facilitando a integração entre os conselhos;

DEVOLUTIVA
Existe na estrutura municipal uma Casa 
dos Conselhos, espaço reservado para 
os conselhos municipais vinculados 
à Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Direitos Humanos. A expansão 
dessa estrutura ou a construção de 
uma estrutura que abrigue todos os 
conselhos municipais não está prevista 
neste momento. 

PROPOSTA
65. Ampliar a Casa dos Conselhos além dos vinculados 
à SASDH, para atender com espaço e estrutura física 
e tecnológica, equipamentos, recursos humanos, 
todos os conselhos municipais e fóruns vinculados, 
além de grupos de trabalho, fóruns e conferências;

Segmento 
A PARTICIPAÇÃO SOCIAL E SEUS RESULTADOS

Segmento 
CAPACITAÇÃO

PROPOSTA
30. Promover a capacitação dos conselheiros acerca 
do papel, funcionamento, formas de atuação e 
publicidade da atuação dos Conselhos.

DEVOLUTIVA
A Escola de Governo e Gestão da 
Prefeitura de Niterói, vinculada à 
Secretaria de Planejamento, Orçamento 
e Modernização da Gestão, realizou no 
segundo semestre de 2019 um curso de 
capacitação voltado para conselheiros 
municipais. O curso “Democracia, 
Cidadania e Participação” contou com a 
presença de 31 pessoas. Para 2020, está 
prevista mais uma turma do mesmo 
curso. 

PROPOSTA
31. Realizar e estimular a participação dos conselheiros 
em atividades que ampliem seu conhecimento 
sobre a temática do Conselho.

Segmento 
ESTRUTURAÇÃO DOS  CONSELHOS 

PROPOSTA
56. Empoderar os conselhos municipais, 
reconhecendo-os como instâncias de controle 
social, acentuando o protagonismo da sociedade 
civil, dando efetividade às decisões adotadas nos 
Conselhos e criando conselhos de políticas públicas 
em áreas que ainda não existem;

DEVOLUTIVA
Esta proposta está contemplada pelo 
Sistema Municipal de Participação 
Social, projeto de lei a ser encaminhado 
para a Câmara Municipal de Vereadores 
em 2020.

PROPOSTA
59. Criar o fórum interconselhos para tratar de 
temáticas transversais;
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Segmento 
ESTRUTURAÇÃO DOS  CONSELHOS 

PROPOSTA
3. Realizar um diagnóstico em cada Conselho para 
garantir estrutura mínima, como equipamentos, 
espaço físico e recursos humanos, de modo a 
possibilitar seu pleno funcionamento;

DEVOLUTIVA
A Secretaria de Planejamento, 
Orçamento e Modernização da Gestão e 
a Secretaria de Participação Social estão 
desenvolvendo o projeto de um Portal 
dos Conselhos de Políticas Públicas, 
que organizará as informações de todos 
os conselhos municipais de Niterói.O 
Portal dos Conselhos terá atualizações 
periódicas de informações como atas, 
calendário de reuniões, regimento 
interno, lei de criação, composição 
dos conselheiros, além dos dados das 
conferências municipais realizadas. 

Segmento 
TRANSPARÊNCIA DOS CONSELHOS 

PROPOSTA
6. Disponibilizar na internet – preferencialmente 
no Portal da Transparência – as informações acerca 
dos Conselhos, como endereço, telefone, dias de 
funcionamento, dias de reunião, e-mail e link de 
acesso a site próprio;

PROPOSTA
7. Divulgar regularmente – preferencialmente no 
Portal da Transparência – os seguintes documentos 
acerca dos Conselhos: a nominata, o regimento 
interno, o calendário e pauta das reuniões, as atas, 
as gravações das reuniões e a prestação anual dos 
trabalhos dos Conselhos;

PROPOSTA
9. Possibilitar o acompanhamento e divulgação – 
preferencialmente no Portal da Transparência –, de 
acordo com o disposto no regimento, da execução 
orçamentária, das ações planejadas, dos indicadores 
e metas da pasta do respectivo Conselho, com o 
parecer de seu pleno;

PROPOSTA
10. Ampliar a divulgação das reuniões dos Conselhos, 
da realização de Conferências e Audiências Públicas 
e de outros instrumentos de participação social;

PROPOSTA
11. Disponibilizar – preferencialmente no Portal da 
Transparência – as informações sobre os conselheiros 
com perfil básico e de forma que possam ser 
contatados;

PROPOSTA
12. Apresentar trimestralmente os relatos da 
atuação dos Conselhos de Políticas Públicas, junto 
da prestação de contas dos gastos.
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Segmento 
INTERAÇÃO DOS CONSELHOS 

PROPOSTA
13. Divulgar o papel e o trabalho dos Conselhos 
através de múltiplos mecanismos de comunicação;

DEVOLUTIVA
A Secretaria de Planejamento, 
Orçamento e Modernização da Gestão 
e a Secretaria de Participação Social 
estão desenvolvendo o projeto de 
um Portal dos Conselhos de Políticas 
Públicas, que organizará as informações 
de todos os conselhos municipais de 
Niterói.O Portal dos Conselhos terá 
atualizações periódicas de informações 
como atas, calendário de reuniões, 
regimento interno, lei de criação, 
composição dos conselheiros, além 
dos dados das conferências municipais 
realizadas. 

PROPOSTA
15. Desenvolver, divulgar e estimular o uso de 
ferramentas digitais que possibilitem a participação 
efetiva da sociedade na formulação das políticas 
públicas e nas reuniões do conselho;

PROPOSTA
20. Desenvolver uma plataforma web de baixo custo 
para cada Conselho.

PROPOSTA
52. Ampliar a visibilidade dos conselhos e suas 
informações buscando o maior número de 
ferramentas possíveis para esse fim, fomentando 
e investindo em rádios comunitárias, Youtube, TV 
aberta e canal de comunicação pública;

Segmento 
A PARTICIPAÇÃO SOCIAL E SEUS RESULTADOS

PROPOSTA
63. Disponibilizar no portal da transparência 
de forma simples, intuitiva, de fácil acesso, as 
seguintes informações: nominata, regimento 
interno, legislação de criação, calendário e pauta 
das reuniões, locais e horários, atas, deliberações, 
gravações, orçamento e execução orçamentária, 
estatísticas de presença e participação, informativos 
periódicos e demais informações que possibilitem o 
acesso à informação sobre a atuação dos conselhos, e 
apresente periodicamente uma avaliação presencial 
e setorizada das políticas públicas
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Segmento 
PARTICIPAÇÃO SOCIAL

PROPOSTA
35. Promover ações que contribuam para fortalecer 
a cultura da transparência e participação social em 
Niterói

DEVOLUTIVA
A Prefeitura de Niterói tem realizado 
iniciativas que contribuem para 
o fortalecimento da cultura de 
transparência e de participação na 
cidade. Como exemplo, foram realizadas 
as seguintes conferências municipais 
em 2019:
- Conferência de Saúde; 
- Conferência do Idoso;
- Conferência de Assistência Social;
- Conferência da Cidade;
- Conferência de Transparência;
- Conferência das Mulheres;
- Conferência de Cultura. 
Além disso, a Prefeitura realizou outras 
ações de incentivo a participação, como 
a Consulta Pública da Transparência e o 
Orçamento Participativo da Juventude, 
ambos ocorridos no segundo semestre 
de 2019.

PROPOSTA
61. Promover ações que contribuam para fortalecer 
a cultura da transparência e participação em Niterói;

Segmento 
A PARTICIPAÇÃO SOCIAL E SEUS RESULTADOS

Segmento 
A PARTICIPAÇÃO SOCIAL E SEUS RESULTADOS

PROPOSTA
55. Estimular a Câmara Municipal de Niterói a 
aprimorar os dispositivos de legislação participativa, 
de modo a valorizar, com maior frequência, as 
propostas legislativas de iniciativa popular;

DEVOLUTIVA
Por serem de competência do 
Poder Legislativo, as propostas serão 
encaminhadas à Câmara de Vereadores.

Segmento 
A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E O 
GOVERNO DIGITAL NA PROMOÇÃO DA 
TRANSPARÊNCIA

PROPOSTA
80. Adotar aplicativos e soluções como WIKILegis, 
o Mudamos, a Virada Legislativa e o Colab.re no 
processo legislativo municipal;
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Segmento 
PARTICIPAÇÃO SOCIAL

PROPOSTA
34. Reativar o Conselho do Orçamento Participativo 
de Niterói;

DEVOLUTIVA
A Prefeitura de Niterói realizou, em 
2019, o Orçamento Participativo da 
Juventude. Com foco na população 
jovem da cidade (idades entre 15 e 
29 anos), o objetivo da iniciativa foi 
proporcionar o acompanhamento 
dos projetos da cidade, tendo sido 
reservados recursos na ordem de R$ 
20 milhões em áreas como educação, 
empregabilidade, empreendedorismo, 
esporte, cultura e lazer, através de 
plenárias. 

PROPOSTA
58. Reativar o conselho do O.P. de Niterói;

Segmento 
A PARTICIPAÇÃO SOCIAL E SEUS RESULTADOS

PROPOSTA
62. Reativar o conselho de orçamento participativo 
com ampla divulgação, submetida aos conselhos, 
para que os seus fóruns possam ter controle social 
da efetiva divulgação e usar modelos inspirados em 
financiamento coletivo para revitalizar o orçamento 
participativo;

Segmento 
INTERAÇÃO DOS CONSELHOS 

PROPOSTA
17. Criar o Fórum dos Conselhos de Políticas Públicas 
de Niterói para encontros periódicos, tendo também 
por objetivo tratar de temáticas transversais, visando 
maior efetividade;

Segmento 
EFETIVIDADE DOS CONSELHOS 

PROPOSTA
23. Estimular a criação de Fóruns, um para cada 
Conselho, reconhecendo-os como espaços de 
debate da sociedade civil, que busca dialogar com 
seus representantes no Conselho;

DEVOLUTIVA
Os fóruns de políticas públicas 
são importantes instrumentos de 
participação social de Niterói. A 
Prefeitura de Niterói apóia e incentiva 
a organização e a articulação da 
sociedade civil em seus diversos fóruns. 

PROPOSTA
54. Reimplantar o orçamento participativo no 
município;
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Segmento 
A TRANSPARÊNCIA ATIVA E PASSIVA DE 
NITERÓI

DEVOLUTIVA
A Plataforma Digital de Serviços 
baseada em dispositivos móveis e 
Web App permite que a Prefeitura de 
Niterói crie aplicativos com os serviços 
realizados pelos órgãos e entidades 
municipais. Os primeiros aplicativos 
serão disponibilizados para o público 
em 2020.

PROPOSTA
45. Transparência em tempo real dos serviços 
públicos aos usuários dos serviços. Ex: Qual a posição 
do cidadão na fila da saúde, pré-matrículas das 
unidades de educação da rede municipal;

Segmento 
A PARTICIPAÇÃO SOCIAL E SEUS 
RESULTADOS

PROPOSTA
57. Criar plataforma, que disponibilize dados, em 
tempo real, acerca dos serviços básicos (Ex:vagas 
escolares, consultas, exames, cirurgias);

Segmento 
A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E O 
GOVERNO DIGITAL NA PROMOÇÃO DA 
TRANSPARÊNCIA

PROPOSTA
78. Facilitar o acesso do cidadão ao Poder público, 
por meio de plataformas ou aplicativos intuitivos 
e com linguagem simples, bem como criando 
“Casas da Transparência Cidadã” nas comunidades 
vulneráveis de Niterói, fortalecendo a cultura da 
transparência e o controle social

Segmento 
A TRANSPARÊNCIA ATIVA E PASSIVA DE 
NITERÓI

DEVOLUTIVA
A Carta de Serviços, instituída pela 
Lei Federal nº 13.460/2017, que tem 
por objetivo informar o usuário sobre 
os serviços prestados pelo órgão 
ou entidade, as formas de acesso a 
esses serviços e seus compromissos e 
padrões de qualidade de atendimento 
ao público, será regulamentada pela 
Prefeitura de Niterói em 2020. A Carta 
de Serviços faz parte das metas do 
Plano de Integridade Previne e seu 
acompanhamento pode ser realizado 
no Portal de Transparência na seção 
Ações de Controle.

PROPOSTA
36. Divulgar as políticas sociais, ações, serviços e 
benefícios oferecidos pela Prefeitura em todas as 
áreas;

PROPOSTA
49. Transparência ativa que seja disponibilizado as 
informações sobre o acesso aos serviços  consultas, 
exames, habitação;

PROPOSTA
39. Melhorar acessibilidade de conteúdos para 
pessoas com deficiência. 

DEVOLUTIVA
A Prefeitura de Niterói vem estudando 
o desenvolvimento de um novo Portal 
da Transparência que terá como uma 
de suas preocupações a acessibilidade 
para pessoas com deficiência. 
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Propostas em estudo para implementação

Segmento 
ESTRUTURAÇÃO DOS CONSELHOS 

DEVOLUTIVA
Estas propostas estão em estudo. 

PROPOSTA
1. Disponibilizar espaços públicos em cada região 
administrativa para reuniões de Conselhos e Fóruns 
da sociedade civil;

Segmento 
TRANSPARÊNCIA DOS CONSELHOS 
PROPOSTA
8. Criar – preferencialmente no Portal da 
Transparência – uma plataforma que possibilite a 
transmissão das reuniões dos Conselhos em tempo 
real, estando essa transmissão sob o controle 
operacional do próprio Conselho;

Segmento 
INTERAÇÃO DOS CONSELHOS 
PROPOSTA
18. Realizar em Niterói um seminário acerca das 
melhores práticas para atuação dos Conselhos de 
Políticas Públicas da região metropolitana;

PROPOSTA
19. Lançar informativos periódicos sobre os Conselhos, 
com linguagem acessível para toda a sociedade;

Segmento 
EFETIVIDADE DOS CONSELHOS 

Segmento 
PARTICIPAÇÃO SOCIAL
PROPOSTA
32. Estimular a criação de grêmios estudantis nas 
escolas;

PROPOSTA
29. Institucionalizar em regimento as normas básicas 
de funcionamento e governança com transparência 
comum a todos os Conselhos. 
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DEVOLUTIVA
Estas propostas estão em estudo. 

Segmento 
A PARTICIPAÇÃO SOCIAL E SEUS 
RESULTADOS

PROPOSTA
53. Ampliar os números de audiência pública nas 
regiões, promovendo o treinamento sobre direitos 
e deveres do cidadão e a mediação entre poder 
público e a população nos territórios;

PROPOSTA
60. Criar espaços permanentes regionalizados 
(espaços públicos); para divulgar as diferentes 
formas de participação social; em parcerias com 
as universidades públicas (quiosque, praça, mini 
eventos públicos) empoderando a sociedade civil;

Segmento 
A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E O 
GOVERNO DIGITAL NA PROMOÇÃO DA 
TRANSPARÊNCIA

PROPOSTA
70. Promover testes de navegação nos portais com 
diferentes públicos, analisando a usabilidade de 
modo a implementar um sistema de avaliação 
desses portais;

PROPOSTA
71. Organizar e disponibilizar informações das 
secretarias, com divulgação dos temas das demandas 
e soluções dadas, aumentando capacidade e 
investimento de tecnologias nos órgãos;

PROPOSTA
73. Criar sistema único de acesso às compras públicas 
com transparência;

PROPOSTA
75. Sistema de informação para o público com 
acessibilidade. Acesso através da transparência: 
totem; celular; centro de atendimentos; universidades 
(colaboradores);
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 Propostas sem previsão de implementação

DEVOLUTIVA
Não há previsão de implementação 
para estas propostas

Segmento 
A TRANSPARÊNCIA ATIVA E PASSIVA DE 
NITERÓI

PROPOSTA
42. Campanha humanizada, dentro das 
comunidades, divulgação presencial. Ex: Campanha 
de vacinação; 

PROPOSTA
43. Incluir no currículo do ensino fundamental 
da rede municipal a temática transparência na 
aplicação dos recursos públicos incluindo material 
didático e a criação participativa de uma cartilha de 
cidadania;

PROPOSTA
44. Realização de palestras em escolas e associações 
com distribuição de cartilhas em formato de 
Histórias em Quadrinho. (Tema: Lai);  

Segmento 
A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E O 
GOVERNO DIGITAL NA PROMOÇÃO DA 
TRANSPARÊNCIA

PROPOSTA
77. Construir um Plano de Transformação Digital que 
implante um setor ou empresa pública municipal 
de tecnologias da informação e de inovação, 
garantindo a disponibilidade e a confiabilidade 
das redes de eletricidade e de comunicação para 
cidadãos de todas faixas de renda e áreas da 
cidade - em especial nos equipamentos e espaços 
públicos, orientando os sistemas de informação do 
município a se comunicarem por APIs entre si e com 
a sociedade e prevendo a formação de equipes e 
profissionais de segurança cibernética trabalhando 
junto à Prefeitura;
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- Sistema Municipal de Participação

O Sistema Municipal de Participação Social, que será regulamentado por legislação 

própria em 2020, tem por meta articular todas as instâncias e mecanismos participativos, 

além dos canais de atendimento direto aos cidadãos, a partir de um sistema não-

hierarquizado, integrado e com possibilidade de inovação entre os diversos instrumentos 

de participação já existentes. Ele visa consolidar os avanços obtidos no município, 

institucionalizando os espaços de democracia participativa já existentes e integrando-

os a novas formas de participação social. Além disso, entre os seus objetivos, está a 

promoção de programas de formação e qualificação em participação social para os 

gestores públicos e a sociedade, bem como a criação de diretrizes de atuação, que 

garantam a transversalidade e a integração do tema entre as Secretarias.

- Portal dos Conselhos

O Portal dos Conselhos, a ser lançado em 2020, tem por objetivo reunir todas as 

informações sobre os conselhos municipais de políticas públicas. O Portal tem 

atualizações periódicas e concentra dados como atas, calendários de reuniões, 

regimentos internos, leis de criação, composição dos conselheiros, além de dados das 

conferências municipais realizadas. 

- Plataforma Digital de Serviços

A Plataforma Digital de Serviços baseada em 

dispositivos móveis e Web App é um serviço 

que permite que a Prefeitura de Niterói crie 

aplicativos com os serviços realizados pelos 

órgãos e entidades municipais. A plataforma está 

disponível gratuitamente para smartphones. 

Ações e 
iniciativas citadas7.
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Ações e 
iniciativas citadas

- Escola de Governo e Gestão

A Escola de Governo e Gestão (EGG) é 

um setor da Secretaria de Planejamento, 

Orçamento e Modernização da Gestão 

que integra a Política de Desenvolvimento 

de Servidores e é responsável pela 

constante capacitação dos agentes 

públicos do município.

A EGG oferece cursos presenciais 

e à distância (EAD), com constante 

atualização de conteúdo e oferta de novos cursos focados em temas relativos a governo 

e gestão, com ênfase na administração municipal, promovendo ainda, seminários e 

congressos que contribuam para o desenvolvimento do servidor.

Foi através da EGG que foi realizada, em 2019, o curso de capacitação “Democracia, 

Cidadania e Participação”, voltado para conselheiros municipais.

- Colab.re

O Colab.re é um aplicativo de celular 

para que os cidadãos possam cobrar 

dos governos locais melhorias urbanas 

nas cidades. A ferramenta permite 

verificar como está sendo realizada 

a prestação de serviços a partir das 

contribuições da população que, ao 

identificar alguma necessidade de 

melhoria, como conservação da cidade, 

iluminação, poda de árvores, entre 

outras, torna pública sua demanda para 

que a Prefeitura dê encaminhamento à 

resolução dos problemas. A plataforma pode ser baixada em smartphones IOS e Android. 

http://egg.seplag.niteroi.rj.gov.br/
https://app.colab.re/BR/RJ/Niteroi
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- SIGeo

O SIGeo, Sistema de Gestão da 

Geoinformação, é um sistema 

desenvolvido pela prefeitura 

de Niterói, com a finalidade 

de gerenciar os dados 

geoespaciais do município. 

O sistema conta com três 

plataformas: o site do SIGeo, onde o usuário tem acesso às informações adicionais 

do sistema, com o link de todas as demais plataformas e o download de toda a base 

aerofotogramétrica e perfilamento à laser; o SIG-Web Civitas, visualizador web público 

das informações do nosso banco de dados; e o Portal de Dados Abertos, que possibilita 

consultar estatísticas do município, acessar diferentes aplicações desenvolvidas, fazer o 

download das camadas do banco de dados e consultar as API’s disponibilizadas para 

viabilizar a integração com outros sistemas.

- Laboratório de Mobilidade

O Laboratório de Mobilidade de Niteró 

(LabMob) será um ambiente promotor 

de transparência dos dados públicos 

sobre mobilidade, promovendo um novo 

ecossistema de inovação onde estará 

agregada infraestrutura e articulações 

institucionais. Com ele será possível 

aumentar a capacidade de monitoramento 

e controle do sistema público de transporte 

e promover a transparência ativa com os dados do transporte público municipal de 

passageiros, garantindo o acesso à informação em tempo real para o cidadão. 

http://sigeo.niteroi.rj.gov.br/
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80%

15%

5%

Implementadas / em
implementação

Em estudo

Não há previsão

Porcentagem de implementação das propostas 

Das 81 propostas aprovadas, 80% se encontram já implementadas ou estão em etapas 

avançadas de implementação. Demonstra-se com isso a importância da participação 

social na gestão pública, sobretudo pelo seu caráter de construção conjunta. 

Tanto essas propostas como as demais que se encontram em estudo ou aquelas que 

ainda não tem previsão serão monitoradas pela Secretaria de Planejamento, Orçamento 

e Modernização da Gestão em parceria com o Conselho de Transparência e Controle 

Social, como compromissos assumidos em face ao que foi deliberado pela 2ª CONSOCIAL. 

80%

15%

5%

Implementadas / em
implementação

Em estudo

Não há previsão
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