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introdução

Este manual tem como objetivo 

orientar os representantes 

da Transparência dos órgãos 

e entidades da Prefeitura Municipal 

de Niterói nas suas rotinas e tarefas, 

afim de elevar o desempenho 

do seu trabalho e, dessa forma, 

garantir, com eficiência, o direito de 

acesso à informação aos cidadãos 

e organizações da sociedade civil, 

conforme disposto nas legislações 

vigentes (Lei Federal nº 12.527/2011, 

Lei Municipal nº 3.084/2014 e Decreto 

Municipal nº 11.742/2014).

Estão aqui reunidos os principais 

conceitos e termos utilizados 

na gestão da Transparência, as 

competências dos servidores e o 

passo a passo de cada uma das 

tarefas realizadas na Transparência. 

Boa leitura!
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dicionário de terMos e conceitos

Lei de Acesso à 
informAção (LAi) 
A Lei de Acesso à Informação 
nº 12.527, de 18 de novembro de 
2011, regulamenta o acesso à 
informação garantido pelo art. 
5º, XXXIII, da Constituição Federal 
de 1988. A LAI obriga todos os 
entes: União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios. Em Niterói, 
o acesso à informação também 
é disciplinado pela Lei Municipal 
nº 3.084/2014 e pelo Decreto 
Municipal nº 11.742/2014. 

TrAnspArênciA pAssivA

A Transparência Passiva 
refere-se ao direito que todo 
cidadão e organização possui de 
solicitar informações ao poder 
público, sem necessidade de 
motivação, e obter resposta 
dentro do prazo legal (Capítulo IV 
da Lei Municipal 3.084/2014). Em 
Niterói, é viabilizada por meio do 
SIC (Serviço de Informação ao 

Cidadão). 

TrAnspArênciA ATivA 
A Transparência Ativa é a 
divulgação obrigatória de 
informações consideradas de 
interesse público, independente 
de requerimento e por iniciativa 
do próprio poder público 
(Capítulo III da Lei Municipal 
3.084/2014). Essas informações 
devem ser disponibilizadas 
em sítio oficial. Exemplos de 
informações de Transparência 
Ativa são a folha de pagamento 
dos servidores, os relatórios 
de gestão e os contratos 
administrativos celebrados pela 
Prefeitura.
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e-sic 
O e-SIC (Sistema Eletrônico do 
Serviço de Informação ao Cidadão) 
é o meio eletrônico que viabiliza a 
transparência passiva. É por meio 
dele que qualquer pessoa, física 
ou jurídica, encaminha pedidos de 
acesso à informação para os órgãos 
e entidades do Município de Niterói. 

i-sic
O i-SIC (Sistema Eletrônico Interno 
do Serviço de Informação ao 
Cidadão) é o sistema que permite 
aos servidores monitorar e tramitar 
internamente os pedidos de acesso 
à informação, enviados via e-SIC aos 
órgãos e entidades do Município. 

porTAL dA TrAnspArênciA 

O Portal da Transparência de 
Niterói é o canal eletrônico que 
viabiliza a transparência ativa, pois 
torna público o acesso à diversas 
informações de interesse público, 
como dados sobre a execução 
orçamentária, procedimentos 
licitatórios e contratos, folha 
de pagamento, indicadores de 
políticas públicas etc.

escALA BrAsiL 
TrAnspArenTe (eBT) 
A Escala Brasil Transparente 
(EBT) é um instrumento que 
permite à Controladoria-
Geral da União (CGU) avaliar a 
transparência pública de estados 
e municípios. Os resultados de 
Niterói podem ser consultados 
no site da CGU.

https://transparencia.niteroi.rj.gov.br/
https://transparencia.niteroi.rj.gov.br/
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/transparencia-publica/escala-brasil-transparente
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coMpetências dos servidores da transparência

Os servidores, designados pelos órgãos/entidades competentes, deverão exercer as seguintes atividades:

Assegurar o 
cumprimento das 
normas relativas ao 
acesso à informação, 
de forma eficiente 
e adequada aos 
objetivos da Lei nº 
12.527, de 2011;

Avaliar e monitorar 
a implementação 
do disposto nesta 
Lei e apresentar ao 
dirigente máximo 
de cada órgão ou 
entidade, relatório 
anual sobre o seu 
cumprimento;

Recomendar 
medidas para 
aperfeiçoamento 
das normas e dos 
procedimentos 
necessários à 
implementação 
desta Lei; 

Orientar as 
unidades no 
que se refere ao 
cumprimento 
desta Lei;

Manifestar-se 
sobre reclamação 
apresentada 
contra omissão 
de autoridade 
competente, 
observado o 
disposto no Art. 22 
da Lei 3.084/2014

O servidOr da transparência (art. 49 da Lei 3.084/2014)  será O pOntO fOcaL dentrO dO seu 
respectivO órgãO/entidade em reLaçãO aOs assuntOs cOncernentes à transparência passiva e ativa.
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coMpetências dos servidores da transparência

Para que a Política Municipal de Transparência seja operacionalizada, é fundamental que todos os agentes 
públicos estejam envolvidos. A Lei de Acesso à Informação (LAI) abarca todos os órgãos e entidades 
municipais, tornando a transparência um princípio indissociável no exercício de suas funções. 

Por determinação legal (Art. 49 da Lei 3.084/2014), cada órgão e entidade municipal tem um servidor 
responsável pelas atribuições de Transparência, com o recebimento de pedidos de acesso à informação e a 
publicação de contratos administrativos. No entanto, todos os servidores públicos estão subordinados à LAI. 



Recusar-se a fornecer a informação ou 
fornecê-la intencionalmente de forma 
incorreta, incompleta ou imprecisa.1

2
3

4
5
6
7

Utilizar indevidamente, bem como 
subtrair, destruir, inutilizar, alterar ou 
ocultar total ou parcialmente, informação 
que se encontre sob sua guarda ou que 
possua em razão de seu cargo, emprego 
ou função pública. 

Divulgar ou permitir a divulgação ou 
acessar ou permitir acesso indevido 
à informação sigilosa ou informação 
pessoal. 

Agir com dolo ou má-fé na análise de 
solicitações de acesso à informação.

Impor sigilo à informação para obter 
proveito pessoal ou de terceiro, ou para 
fins de ocultação de ato ilegal cometido 
por si ou outrem. 

Destruir ou subtrair, por qualquer 
meio, documentos de possíveis 
violações de direitos humanos por 
parte de agentes de entes estatais. 

Ocultar da revisão de autoridade 
superior competente informação 
sigilosa para beneficiar a si ou a 
outrem, ou sem prejuízo de terceiros.

condutas ilícitas dos servidorescoMpetências dos servidores da transparência
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penalidades previstas

§ 1º Atendido o princípio do contraditório, 
da ampla defesa e do devido processo 
legal, as condutas descritas no caput 
serão consideradas: 

 I - para fins do disposto na Lei Municipal 
no 531/1985 e suas alterações, infrações 
administrativas, que deverão ser 
apenadas, no mínimo, com suspensão, 
segundo os critérios nela estabelecidos. 

 § 2º Pelas condutas descritas no caput, 
poderá o agente público responder, 
também, por improbidade administrativa, 
conforme o disposto nas Leis nos 1.079, 
de 10 de abril de 1950, e 8.429, de 2 de 
junho de 1992, e previsto na Lei nº 12.527, 
de 18 de novembro de 2011. 

o que diz o ArT. 46 dA Lei nº 3.084/2014?
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prazos de acesso à 
inforMação

1. Recebido o pedido e estando a informação disponível, 
o servidor deverá promover o acesso imediato à 
informação para o cidadão.

2. Caso não seja possível o acesso imediato, o servidor 
do órgão/entidade que recebeu o pedido via e-SIC deverá 
respondê-lo, no prazo de 20 dias. O prazo é prorrogável 
por mais 10 dias desde que seja feita justificativa 
razoável.

Os contratos administrativos deverão ter seu inteiro 
teor disponibilizado para consulta no prazo de 10 dias 
após a publicação do extrato no Diário Oficial.

transparência ativa

transparência passiva
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rotinas de transparência passiva
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fluxo de traMitação  dos pedidos - LAI

Tramitação informatizada com monitoramento do prazo

Protocolização 
do pedido de 
informação

Tramitação via e-SIC

Tramitação via i-SIC

SIC/ Ouvidoria 
recebe o pedido e 
encaminha para o 
órgão responsável

Servidor do Art. 
49 recebe pedido, 
prepara resposta 

e encaminha à 
SEPLAG por e-mail

SEPLAG analisa 
e encaminha 

para SIC/
Ouvidoria 

SIC/Ouvidoria 
responde ao 

cidadão 

1º diA 1º Ao 4º
diA

ATé o 
15º diA

ATé o 
20º diA

ATé o 
19º diA *

* Prazo de 20 dias, 
com possibilidades de 
prorrogação por mais 10
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traMitação interna 
do pedido:   i-sic cadastro no i-sic

o i-sic perMite:

• Acessar e responder as solicitações 
realizadas;

• Acompanhar os prazos para resposta;

• Emitir comprovante da tramitação;

• Emitir relatórios.

ObservaçãO: Os servidOres dO Art. 49 irãO utilizAr 
ApenAs O i-siC.

•  CPF;

•  Órgão/entidade de origem;

•  Cargo;

•  Nome do superior;

•  E-mail;

•  Telefone de contato.
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login do servidor no i-sic

• Acesso ao i-SIC:  http://www.seplag.niteroi.rj.gov.br/i-sic/f/login.xhtml

• O “Usuário” (login):  será sempre o seu CPF.

 • A senha chegará pelo e-mail cadastrado e será possível modificá-la após o primeiro acesso no 

recOmenda-se mOdificar a senHa. eLa É pessOaL e intransferÍveL!

http://www.seplag.niteroi.rj.gov.br/i-sic/f/login.xhtml
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traMitação interna do i-sic: chegada do pedido 

O Servidor receberá um e-mail com aviso de que existe um pedido de acesso à informação direcionado 
para  o seu órgão/entidade responder. Acesse o link para ver o pedido! 
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traMitação interna do i-sic: login no sisteMa

Ao acessar o link, o servidor deverá fazer o login.

inserçãO dO usuáriO

inserçãO dA senhA
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traMitação interna do i-sic: tela inicial

identificaçãO dO órgãO/entidade

visuAlizAçãO dO teOr dO pedidO 
de ACessO à infOrmAçãO Clique Aqui pArA respOnder AO 

pedidO de ACessO à infOrmAçãO
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traMitação interna do i-sic: tela inicial

filtrOs
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traMitação interna do i-sic: tela de resposta 

teOr dO pedidO

AnexO dO sOliCitAnte
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traMitação interna do i-sic: tela de resposta

Anexe Aqui Os ArquivOs sOliCitAdOs

envie A respOstA

esCrevA A respOstA Aqui

2

3

1
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traMitação interna do i-sic: tela de resposta 

BOtãO pArA devOlver O pedidO à seplAg

quAndO O pedidO nãO fOr de COmpetênCiA dO órgãO, 
ele deve ser devOlvidO à seplAg COm indiCAçãO dO 

órgãO respOnsável (quAndO fOr de COnheCimentO)
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coMprovante de traMitação

cOmprOvante de inserçãO de respOsta
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traMitação do recurso via e-Mail

Protocolização 
do pedido de 

recurso

SEPLAG recebe 
o pedido e 

encaminha por 
e-mail para o 

órgão responsável

Servidor do Art. 
49 recebe pedido, 
prepara resposta 

e encaminha à 
SEPLAG por e-mail

SEPLAG 
analisa 

resposta

SEPLAG 
responde ao 
solicitante *

* Tramitação via e-mail 
com prazo de 5 dias úteis
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principais dúvidas

A folha de pagamento é uma informação de Transparência Ativa que deve ser divulgada de imediato, sem a necessidade de 
provocação, conforme dispõe a Lei de Acesso à Informação Municipal (Lei 3.084/2014, Art. 7º, §2º, VIII.

é oBrigatório fornecer a folha de pagaMento dos servidores?

 é oBrigatório fornecer a folha de ponto ou registro de frequência dos servidores?

 é oBrigatório fornecer o inteiro teor de processo adMinistrativo?

é preciso aBrir processo adMinistrativo para dar andaMento aos pedidos de acesso à inforMação?

De acordo com o Entendimento CGU sobre acesso à informação Nº 06/2018 da Ouvidoria-Geral da União, “deve ser franqueado 
o acesso às folhas de ponto ou registro de frequência dos agentes públicos realizado em suporte físico ou eletrônico, tendo em 
vista que se referem à atuação do servidor ou empregado enquanto incumbido do encargo público que exerce, tratando-se, 
portanto, de informações de interesse coletivo e social”.

Conforme disposto no Entendimento CGU sobre acesso à informação Nº 03/2018 da Ouvidoria-Geral da União, “todas as 
informações produzidas ou custodiadas pelo poder público são públicas e, portanto, acessíveis a todos os cidadãos, ressalvadas 
as informações pessoais e as hipóteses de sigilo legalmente estabelecidas”. Nesse sentido, o processo administrativo deve ser 
disponibilizado para os solicitantes quando requeridos, respeitando-se as hipóteses legais de sigilo. 

Os pedidos de acesso à informação tramitados por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de Acesso à Informação (e-SIC) 
funcionam como documentos oficiais gerados pelo Poder Público. Como o prazo de tramitação desses pedidos é de, no máximo, 
30 dias, recomenda-se a não abertura de processo administrativo para que eles sejam respondidos.   
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rotinas de transparência ativa
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MonitoraMento de contratos 
Dentre as diversas informações de Transparência Ativa que são divulgadas pelo município, uma das mais 
importantes é a publicação dos contratos administrativos firmados pelo poder público. 

A publicação de informações concernentes a todos os procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais 
e resultados, bem como a todos os contratos celebrados é uma exigência legal, conforme determina o Art. 7º da 
Lei 3.084/2014, além de ser uma cobrança recorrente dos órgãos de controle externo como o Tribunal de Contas 
do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) e a Controladoria-Geral da União (CGU).

1 2 3
Servidor responsável 

deve disponibilizar 
o inteiro teor do 

contrato no site oficial 
do órgão/entidade 

após a publicação do 
extrato no D.O. 

Órgão/entidade publica 
extrato do contrato 
assinado no Diário 
Oficial de Niterói

Servidor deve encaminhar 
o link do inteiro teor 

do contrato para que a 
SEPLAG direcione-o no 
Portal da Transparência
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MonitoraMento dos contratos

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS  - Órgão: FME -  Exercício: 2019

dATA dA 
puBLicAção

orgão
número do 
conTrATo

vigênciA oBjeTo
vALor do 

conTrATo
conTrATAdA

número do 
processo

LiciTAção de 
origem

24/07/2019 FME
TERMO DE 

CONTRATO N° 
030/2019

21 (vinte e 
um) dias

O presente Contrato tem por 
objeto a prestação de serviços de 
desenvolvimento de atividades de 

cultura, esporte e lazer e colônia de 
férias no Espaço Nova Geração – ENG 
do Fonseca, conforme solicitação do 
Departamento Administrativo/FME

R$ 174.200,00 
(cento e 

setenta e 
quatro mil e 

duzentos reais)

VIVA CRED 210005423/2019 Carta Convite 
Nº 013/2019

24/07/2019 FME

TERMO DE 
CONTRATO N° 

031/2019

12 (doze) 
meses

O presente Contrato tem por objeto 
a prestação de serviços de reforma 

de mobiliário existente na Fundação 
Municipal de Educação de Niterói, 

conforme solicitação do Departamento 
Administrativo/FME

R$ 31.025,00 
(trinta e um mil 
e vinte e cinco 

reais)

210000637/2019 Carta Convite 
Nº 011/2019

CLANETO 
DISTRIBUIDORA 
E SERVIÇOS DE 
MATERIAIS DE 

MOBILIÁRIO 
EIRELI - ME

SEPLAG encaminha mensalmente ao respondente planilha com os contratos pendentes publicados no D. O. 
pelo órgão ou entidade.

Caso as pendências não sejam sanadas após 10 dias, SEPLAG encaminha ofício ao dirigente do 
órgão/entidade para ciência.
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puBlicação no diário oficial

Informações que devem constar na publicação dos extratos no Diário Oficial

Contrato nº XXXX/XXXX 
Termo Aditivo nº XXXX/XXXX 
ao Contrato nº XXXX/XXXX

O tempo de duração do 
contrato. Período em que o 

objeto será executado

Descrever o Programa de 
Trabalho, Código de Despesa e 

Fonte de Recurso

O valor total a ser pago pelo contratante 
ao contratado referente ao fornecimento 

do material ou do serviço prestado 
durante o período do prazo

Nome do órgao/entidade 
que está contratando e 

nome de quem está sendo 
contratado.

Descrição clara do objeto 
da contratação. O que o 

contratado irá fornecer ao 
contratante.

Leis e decretos que fundamentam as 
ações do contratos;Modalidade de 

licitação (a modalidade aplicada que 
fundamentou a contratação)

O número do processo administrativo 
que deu origem ao contrato publicado

insTrumenTo    pArTes OBJETO

PRAZO  VALOR VERBA / DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PROCESSO ADMINISTRATIVO
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exeMplo

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

INSTRUMENTO: Contrato nº 25/2019; 

PARTES: XXXXX e ELEVADORES ALPHA LTDA 

OBJETO: contratação de empresa para compra com fornecimento, montagem e instalação de elevador 
hidráulico com capacidade mínima para (06) seis pessoas com 02 (duas) paradas (1 e 2), no Centro de Referência 
especializada de assistência social – CREAS – no Largo da Batalha;

VALOR GLOBAL: R$105.900,00 (cento e cinco mil e novecentos reais); 

PRAZO: 12 (doze) meses e será contado a partir da ordem de início; 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: correrão a conta do PT: 1051.451.0010.4006, ND: 4.4.90.51.00 FT: 138; 

FUNDAMENTAÇÃO: PREGÃO 07/2019; DATA DO CONTRATO: 29/05/2019. 

Processo nº XXX003461/2018. Presidente da XXXX – Niterói, 30 de maio de 2019.
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• Almanaque do Código de Ética do Agente Público 

• Curso “Acesso à Informação” da ENAP 

• Curso “Governo Aberto” da ENAP 

inforMações adicionais

http://www.seplag.niteroi.rj.gov.br/site/documentos.jsf
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/76
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/140
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contatos

Para quaisquer dúvidas e orientações, entre em contato com a equipe do Setor de Transparência (SEPLAG). 
Estamos à disposição!

E-mail: transparencia@seplag.niteroi.rj.gov.br

Telefone: 21 2622-8615 
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