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ANEXO A – RESPOSTA AO PEDIDO DE INFORMAÇÃO REALIZADO AO SIC DA 

CGU

Prezada senhora,

A Controladoria-Geral da União está trabalhando para disponibilizar para acesso público os 
textos dos pedidos de informação feitos para órgãos e entidades do Poder Executivo Federal 
por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), assim como 
suas respectivas respostas.

A previsão é de que a publicação aconteça no final de 2015. No momento, a base está em fase 
de homologação pelos órgãos e entidades, que ainda estão verificando quais pedidos e 
respostas contêm informações pessoais sensíveis ou sigilosas. Para a divulgação dos pedidos, 
é preciso que esse trabalho de avaliação seja finalizado, pois cabe aos órgãos e entidades 
públicas proteger informações sigilosas e informações pessoais sensíveis (art. 6º, inc. III da 
Lei 12.527/2011).

Para tanto, a CGU disponibilizou no e-SIC ferramenta que permite aos órgãos e entidades 
indicar quais pedidos e respostas podem ser divulgados ao cidadão. A consulta de pedidos e 
respostas usará essa marcação para filtrar aqueles pedidos marcados como contendo restrição 
de acesso e não exibi-los, divulgado apenas aqueles marcados como não restritos.

Por esse motivo, a CGU ainda não pode disponibilizar os textos das perguntas e respostas dos 
pedidos de informação feitos a órgãos e entidades do Poder Executivo Federal por meio do e-
SIC no período solicitado.

Informamos que serão divulgadas notícias sobre a publicação das perguntas e respostas nos 
sites www.cgu.gov.br e www.lai.gov.br assim que a ferramenta for lançada.

Atenciosamente,

Área responsável pela resposta: Diretoria de Transparência e Controle Social.

Autoridade a ser direcionado eventual recurso de 1ª instância: Secretário de
Transparência e Prevenção da Corrupção.

Prazo para interposição do recurso de 1ª instância: 10 dias.
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ANEXO B – NOTIFICAÇÃO “PREFEITURA TEM 3,2 MIL CARGOS VAGOS”1 

Praticamente um terço de todas os cargos existentes na prefeitura de Ribeirão Preto
estão vagos. A administração direta possui 3,2 mil vagas em aberto. Se fossem 
preenchidas, elas ultrapassariam o número total de funcionários das prefeituras de 
Pontal, Pradópolis e Batatais somadas.

Os dados foram obtidos pelo A Cidade junto à Secretaria de Administração por meio 
da Lei de Acesso à Informação. Os “buracos” são generalizados, e abrangem desde 
mecânicos até engenheiros (ver principais cargos vagos no infográfico).

Além dos cargos que seriam ocupados por servidores, a prefeitura possui também 
25 postos em comissão vagos - principalmente na Secretaria de Educação. Sem 
preenchimento, algumas carreiras do município existem apenas no papel, como 
médico fitoterapeuta (cinco vagas), educador social (21 vagas) e técnico em nutrição
(18 vagas). 

A prefeitura diz que a criação de vagas atende ao planejamento a longo prazo, e que
elas serão preenchidas de acordo com a necessidade.

1 “Prefeitura tem 3,2 mil cargos vagos”. A Cidade. 30 nov. 2014. Disponível 
em:<http://www.jornalacidade.com.br/politica/NOT,2,2,920508,Prefeitura+tem+32+mil+cargos+vagos.aspx>. 
Acesso em 06 mar. 2016.

http://www.jornalacidade.com.br/politica/NOT,2,2,920508,Prefeitura+tem+32+mil+cargos+vagos.aspx
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Servidores ouvidos pela reportagem alertaram, entretanto, para a necessidade de 
preenchimento imediato das duas vagas de engenheiro eletricista - que hoje não 
possui nenhum funcionário. A função será essencial quando a prefeitura assumir a 
responsabilidade pela Iluminação Pública - prevista para o final deste ano.

A lista de buracos, entretanto, inclui também 186 professores e 180 médicos.

Prefeitura culpa redução da jornada na Saúde

Em seu quatro de pessoal permanente, a Secretaria de Saúde possui apenas três 
otorrinolaringologistas - as demais sete vagas estão sem preenchimento.

Quem tem problemas no coração também terá o suporte de apenas três 
cardiologistas concursados - o número não inclui os contratos sob regime 
emergencial.

Segundo a prefeitura, a maioria dos cargos em aberto na Saúde ocorre para atender
ao pedido de diminuição para 30 horas da jornada dos servidores, que podem entrar
em greve na semana que vem.

As carreiras beneficiadas pela redução seriam as de técnicos de enfermagem, 
técnicos de higiene dental, agentes odontológicos e agentes de enfermagem.

Somadas, elas possuem 413 cargos vagos - praticamente metade dos que estão 
atualmente preenchidos. Em crise, a prefeitura não tem como contratar.



110

ANEXO C – NOTIFICAÇÃO “OBTENÇÃO DA INFORMAÇÃO POR MEIO DE 

CANAL OU PROCEDIMENTO ESPECÍFICO”2

A Comissão Mista de Reavaliação de Informações – CMRI é órgão colegiado interministerial
que atua como última instância recursal administrativa na análise de negativas de acesso 
à informação. O Decreto nº 7.724/2012 que regulamenta a Lei nº 12.527/2011 dispõe sobre
as competências e a finalidade deste órgão e dispõe que entre as atribuições está a de 
rever a classificação, prorrogação e os recursos sobre pedidos de desclassificação de 
informações no grau ultrassecreto e secreto, além de decidir os recursos apresentados 
contra as decisões de 3ª instância da Controladoria-Geral da União relativas aos pedidos 
de acesso à informação.1

Por meio desta atribuição,  foram publicadas várias súmulas como a que dispõe sobre
como  deve  ser  realizada  a  consulta  as  informações  caso  o  órgão  possua  canal  ou
procedimento específico   efetivo para obtenção da informação solicitada, o órgão ou a
entidade deve orientar o interessado a buscar a informação por intermédio desse canal ou
procedimento, indicando os prazos e as condições para sua utilização, sendo o pedido
considerado atendido.

A súmula visa consolidar entendimento firmado no âmbito da CMRI no sentido de que, na
existência de canal ou procedimento específico e efetivo para obtenção da informação
solicitada, presume-se satisfativa a resposta que o indique. Esta presunção, no entanto,
poderá ser afastada caso o interessado comprove em seu pedido ou em sede recursal a

2 “Obtenção da informação por meio de canal ou procedimento específico”. Canal Aberto Brasil. 27 jan. 2015. 
Disponível em:<http://www.canalabertobrasil.com.br/noticias/obtencao-da-informacao-por-meio-de-canal-ou-
procedimento-especifico/>. Acesso em: 06 mar. 2016.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.527-2011?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.724-2012?OpenDocument
http://www.canalabertobrasil.com.br/noticias/obtencao-da-informacao-por-meio-de-canal-ou-procedimento-especifico/
http://www.canalabertobrasil.com.br/noticias/obtencao-da-informacao-por-meio-de-canal-ou-procedimento-especifico/
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ausência de efetividade do canal indicado. Desse modo, sempre que o órgão ou entidade
demandado não disponha de procedimento em efetivo funcionamento – seja porque não
haja prazos e condições pré-determinados ou porque reste demonstrada a inobservância
destes -, deverá o pedido ser processado na forma de solicitação de acesso a informação.

Portanto, em que pese a natureza autônoma e não subsidiária da  Lei nº 12.527/2011, o
processo  administrativo  de  acesso  à  informação  não  prejudicou  formas  específicas  já
constituídas  de  relacionamento  entre  Administração  e  administrados,  devendo  estas
prevalecerem sempre que existentes e efetivas, em respeito ao princípio da eficiência e
economicidade.

Além desta súmula, outras também foram aprovadas como a que apresenta regra geral
para o conhecimento de recursos interpostos no âmbito do processo administrativo de
acesso à informação que somente deverá ser objeto de apreciação por instância superior
matéria que já haja sido apreciada pela instância inferior.

Destaca-se também a Súmula nº 04/2015 que consolidou entendimento segundo o qual
não  é  possível  ao  interessado,  no  curso  do  processo  administrativo  de  acesso  à
informação, solicitar a conversão de seu pedido de acesso em pedido de desclassificação
de informação.

1 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Comissão Mista de Reavaliação de Informação. Súmulas de
2015.Diário Oficial da União [da] República Federativa do Brasil,  Brasília,  DF, 27 jan.
2015. Seção 1, p. 01-03.

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/01/2015&jornal=1&pagina=1&totalArquivos=80
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.527-2011?OpenDocument
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ANEXO D – TABELA DE NATUREZA JURÍDICA 2014 IBGE3

3 IBGE. Tabela de Natureza Jurídica 2014. Resolução CONCLA n°2 de 23/12/2013, DOU n° 250, de 
26/12/2013, com vigência a partir de 1° de janeiro de 2014. Disponível 
em:<http://cnae.ibge.gov.br/estrutura/natjur-estrutura/natureza-juridica-2014.html>. Acesso em: 31 jan. 2016.

http://cnae.ibge.gov.br/estrutura/natjur-estrutura/natureza-juridica-2014.html
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ANEXO E – NOTIFICAÇÃO “ARTIGO 19 LANÇA RELATÓRIO SOBRE CRISE NO 

SISTEMA CANTAREIRA E ACESSO Á INFORMAÇÃO”4 

A ARTIGO 19 lança hoje (10) o relatório “Sistema Cantareira e a Crise da 
Água em São Paulo – a falta de transparência no acesso à informação”, 
que avalia o grau de transparência dos órgãos públicos envolvidos na 
gestão da crise hídrica que assola o estado de São Paulo.

O relatório pode ser baixado aqui.

O lançamento ocorre no Dia Internacional dos Direitos Humanos, 
celebrado neste dia 10, para lembrar o direito humano à água e ao acesso
à informação.

O relatório está dividido em cinco partes. Na primeira delas, apresenta, em
ordem cronológica, fatos relacionados à crise, começando por 2004, 
quando um documento elaborado pelo Daee (Departamento de Águas e 
Energia Elétrica) já apontava a necessidade de se diminuir a dependência 
do Sistema Cantareira, e indo até setembro de 2014, com a notícia da 
saída da ANA (Agência Nacional de Águas) do grupo técnico criado para 
gerir a crise hídrica.

Para avaliar o grau de acesso à informação dos órgãos públicos, o relatório
faz uma análise dos quesitos “transparência ativa” (quando o órgão 
disponibiliza informações de forma espontânea em seu site) e 

4 “Artigo 19 lança relatório sobre crise no Sistema Cantareira e acesso á informação”. Site da Artigo 19. 10 dez.
2014. Disponível em:<http://artigo19.org/blog/2014/12/10/artigo-19-lanca-relatorio-sobre-crise-no-sistema-
cantareira-e-acesso-a-informacao/>. Acesso em 06 mar. 2016.

http://artigo19.org/blog/2014/12/10/artigo-19-lanca-relatorio-sobre-crise-no-sistema-cantareira-e-acesso-a-informacao/artigo19.gus.computer/wp-content/uploads/2014/12/Relat%C3%B3rio-Sistema-Cantareira-e-a-Crise-da-%C3%81gua-em-S%C3%A3o-Paulo-%E2%80%93-a-falta-de-transpar%C3%AAncia-no-acesso-%C3%A0-informa%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://artigo19.org/blog/2014/12/10/artigo-19-lanca-relatorio-sobre-crise-no-sistema-cantareira-e-acesso-a-informacao/
http://artigo19.org/blog/2014/12/10/artigo-19-lanca-relatorio-sobre-crise-no-sistema-cantareira-e-acesso-a-informacao/
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“transparência passiva” (quando o órgão concede informação mediante 
um pedido formal).

No quesito “transparência ativa”, foram analisados os sites do Governo do 
Estado de São Paulo, da Sabesp, da SSRH (Secretaria de Saneamento e 
Recursos Hídricos), da ANA, do Daee, do Ministério Público Estadual, do 
MPF (Ministério Público Federal), do Comitê PCJ (Comitê da Bacia 
Hidrográfica dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí), da Fundação Agência 
da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, da Arsesp (Agência Reguladora de 
Saneamento e Energia do Estado de São Paulo) e do Sigrh (Sistema 
Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos).

Os termos de classificação utilizados foram “Alta Transparência”, “Média 
Transparência”, “Baixa Transparência” e “Nenhuma Transparência”.

Nenhum site obteve a classificação “Alta Transparência”, enquanto que os 
sites do Governo do Estado de São Paulo, Sabesp, SSRH e MPF foram 
classificados com o termo “Nenhuma Transparência”.

Já para a avaliação do quesito “transparência passiva”, foram feitos 23 
pedidos de informação com base da Lei de Acesso à Informação a sete 
órgãos públicos: Sabesp, SSRH, Arsesp , ANA, Comitê PCJ e Ministério 
Público do Estadual.

Destinatária de sete pedidos de informação, a Sabesp foi o único dos 
órgãos que não respondeu a nenhum dos questionamentos feitos. Um dos 
pedidos tratava do “Plano Metropolitano de Água III”, que traz informações
sobre os investimentos no abastecimento de água no estado, enquanto 
outros abordavam os gastos da empresa com investimentos para diminuir 
a dependência de abastecimento do Sistema Cantareira, as denúncias de 
falta de água em algumas localidades da região metropolitana e a adoção 
de medidas de controle da crise.

Direito humano à água e ao saneamento

Na seção intitulada “Crise da Água no Sistema Cantareira: o direito à água 
e ao saneamento e o direito à informação”, o relatório cita os tratados 
internacionais dos quais o Brasil é signatário e que obrigam o país a 
implementar medidas que assegurem o direito humano à água e ao 
saneamento.

A análise pontua ainda as principais informações que não foram tornadas 
públicas durante a gestão da crise hídrica em São Paulo. As informações 
seriam sobre 1) o período máximo de disponibilidade dos estoques de 
água em utilização; 2) os meios alternativos de abastecimento em 
situação de crise; 3) os riscos socioambientais associados à seca no 
Sistema Cantareira; 4) as estratégias e planos para enfrentar o 
desabastecimento no longo prazo; e 5) as medidas emergenciais para 
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encarar a falta de água no curto prazo.
Em sua parte final, o relatório constata que “há falta de transparência nas 
informações veiculadas pelos órgãos de gestão e controle sobre crise da 
água no Sistema Cantareira, sobretudo devido à dificuldade no acesso e 
compreensão das informações, a indisponibilidade de declarações e notas 
oficiais, e às informações controversas apresentadas pelas instituições 
governamentais”.

O estudo afirma ainda que “é possível perceber também que há uma 
tentativa do Governo do Estado em minimizar a gravidade do problema do
abastecimento”, e conclui que “o clima de incerteza instaurado quanto à 
real duração das reservas de água disponíveis para consumo (…) 
compromete a legitimidade e o nível de desempenho das instituições 
governamentais que atuam na gestão da água”.



117

ANEXO F – NOTIFICAÇÃO “DE QUEM É ESTA CIDADE? DE QUEM É ESTE 

LUGAR?”5

5 “De quem é esta cidade? De quem é este lugar?”. Caros Amigos. 30 maio 2013. Disponível 
em:<http://www.cartacapital.com.br/blogs/caixa-preta/de-quem-e-esta-cidade-de-quem-e-este-lugar-6018.html>. 
Acesso em 06 mar. 2016.

http://www.cartacapital.com.br/blogs/caixa-preta/de-quem-e-esta-cidade-de-quem-e-este-lugar-6018.html
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Em março de 2012, um grupo de pessoas que compareceu a uma audiência 
pública sobre o projeto Novo Recife – um megaempreendimento para construir 
13 torres no Cais José Estelita, uma área que liga a Zona Sul ao Centro histórico 
da cidade do Recife – decidiu formar uma comunidade no Facebook para 
debater as intervenções imobiliárias na cidade. Desejavam, eles próprios, se 
tornar uma força de intervenção, porque consideravam que o projeto teria um 
impacto negativo sobre a cidade. Elaborado somente de acordo com interesses 
dos empreendedores, poderia repetir erros de urbanização em uma área vital do
Recife, agravando problemas de mobilidade na já congestionada ligação com o 
bairro de Boa Viagem, isolando ainda mais áreas degradadas, destruindo a 
identidade histórica do Centro e segregando ainda os usuários populares do 
bairro de São José.

O grupo se chama Direitos Urbanos | Recife (DU) e chegou, na semana passada, a 
10 mil participantes. Por conta do Direitos Urbanos, o debate sobre o espaço 
urbano do Recife se tornou, de fato, público. É acompanhado por no mínimo dez
mil pares de olhos atentos. E é um debate mais amplo do que a discussão sobre 
um empreendimento específico. O DU discute, na verdade, como, para que e 
para quem se constrói uma cidade.

Quem quiser saber mais sobre a história do grupo e sobre o que estão fazendo, 

http://www.facebook.com/groups/direitosurbanos/?ref=ts&fref=ts
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veja a entrevista de Leonardo Cisneiros, um de seus primeiros participantes, 
aqui. Vale a pena. O Caixa Preta, no entanto, é um blog sobre como abrir a caixa 
preta das informações públicas. Então, vou contar aqui o pedaço da história que 
tem a ver com isso. Que também é bem bacana, para quem quiser pensar sobre 
como interferir nas decisões sobre sua própria cidade.

Desde outubro de 2012, ativistas do DU fizeram onze pedidos de acesso à 
informação, tanto à Prefeitura do Recife quanto ao governo do estado de 
Pernambuco. Alguns foram respondidos satisfatoriamente, outros não foram 
respondidos. E em um deles o poder público decidiu que a informação solicitada
pelo movimento – sobre impactos na vizinhança de um conjunto de quatro 
viadutos - era sigilosa.

Funciona!

O primeiro pedido foi para a Secretaria de Controle, Desenvolvimento Urbano e 
Obras da Prefeitura, e era assim: “Gostaria de ter acesso a uma lista com (1) 
todos os empreendimentos de impacto aprovadas nesta gestão e (2) as 
mitigações e condicionantes exigidos de cada um deles.” Ele foi feito no dia 4 de 
outubro e respondido 59 dias depois (fora do prazo da Lei de Acesso, que é de 
20 dias), em 3 de dezembro. As “mitigações” são medidas para atenuar impactos 
de um empreendimento. E as “condicionantes” são as condições que um 
empreendedor tem que cumprir para realizar determinada obra. Essas medidas 
são previstas em lei e precisam ser conhecidas, para que se saiba se são 
proporcionais aos impactos causados pelas obras, para que se fiscalize seu 
cumprimento, para que fique transparente o que a cidade está “trocando” por o 
que.

O grupo queria ter uma ideia do valor das contrapartidas exigidas às empresas 
pelo impacto de suas obras na cidade e queria, também, enxergar os 
empreendimentos que haviam sido aprovados pela prefeitura. A tabela que 
receberam está aqui. Nela, pode-se ver que a Queiroz Galvão assumiu a 
obrigação de construir uma ciclovia ligando o Parque das Jaqueiras ao Parque 
das Tamarineiras. Ou que os construtores do Shopping Beira Mar se 
comprometeram a doar ao município um terreno com 13 mil metros quadrados, 
no bairro Pina, para a construção de um conjunto habitacional. Ou que em um 
projeto de supermercado na Rui Barbosa, uma das avenidas mais engarrafadas 
da cidade, a mitigação é consertar as calçadas. O que, por sinal, já é obrigação do
dono do imóvel correspondente.

Este pedido tem dois detalhes importantes. Primeiro, só foi feito porque a 

http://direitosurbanos.files.wordpress.com/2013/04/tabela-acoes-mitigadoras.pdf
http://direitosurbanos.wordpress.com/2013/05/30/entrevista-sobre-o-du-e-a-lei-de-acesso-a-informacao/
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prefeitura criou um SIC, um Serviço de Informação ao Cidadão, para receber, 
pela internet, as solicitações de informação. O SIC está previsto na Lei de Acesso.
Mas a maioria dos órgãos públicos ainda não criou um. O segundo detalhe é a 
reação de Leonardo Cisneiros à resposta: “Pensei 'pô, vamos ver se essa Lei de 
Acesso funciona'. Foi algo sem muita esperança, só para testar mesmo, porque 
eu não esperava nenhuma transparência da parte da gestão passada e até fiquei
surpreso quando a resposta chegou (com atraso)”. Moral da história: é melhor 
fazer o pedido. E se surpreender com o resultado, se for positivo. Ou exigir o 
cumprimento da lei, se for negativo.

Viadutos estaiados

Mas a Lei de Acesso realmente funciona? O que aconteceu com o terceiro feito 
pelo Leonardo mostra que a resposta a esta pergunta não depende somente da 
lei federal mas também das leis que regulamentam, em cada estado e município,
a sua aplicação. Em 21 de fevereiro, ele pediu à Secretaria das Cidades do 
governo de Pernambuco o seguinte: “1. Relatório do Estudos de Circulação para 
elaboração do projeto básico dos viadutos da Agamenon Magalhães; 2. Simulação de
Tráfego para a elaboração do projeto básico dos viadutos da Agamenon Magalhães; 
3. Localização das estações de BRT do Corredor Norte-Sul; 4. Estudo técnico 
ambiental para implementação dos Viadutos da Agamenon Magalhães; 5. Estudo de 
Impacto de Vizinhança para implementação dos Viadutos da Agamenon Magalhães”.

Pense em uma grande avenida em sua cidade, uma que ligue duas regiões. A 
Agamenon Magalhães liga a Zona Sul à Zona Norte da cidade e à Olinda, que fica
na região metropolitana do Recife. O projeto do governo do estado, de construir 
um corredor Norte-Sul na cidade, incluía quatro viadutos. Estaiados, como está 
na moda. Era, diz Leonardo, “uma gambiarra voltada para o transporte 
motorizado, uma solução de curto prazo, mas caríssima, e que desconsiderava 
toda uma série de aspectos de uma cidade além da fluidez do carro. Eram um 
atentado contra o pedestre, contra o ciclista, uma destruição da vitalidade 
urbana do entorno em nome de uma lógica rodoviária. Isso ficou muito claro em 
vários bons textos e um grupo de arquitetos e engenheiros conseguiu convencer
o governo de que o projeto seria uma cicatriz no meio da cidade”. Os viadutos 
não foram construídos.  “O governo teve que elaborar uma desculpa técnica para
disfarçar o recuo (…) Então apresentaram essa versão de que os estudos de 
impacto tinham apontado os viadutos como a melhor solução, mas que os 
transtornos da fase de construção recomendavam o 'adiamento' do projeto.”

O que Leonardo queria era avaliar se os estudos realmente apontavam os 
viadutos com uma boa solução. E o que aconteceu? Ele recebeu, depois de dois 
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recursos, um redondo “não”. A Secretaria das Cidades do Estado de Pernambuco 
considerou que os estudos de impacto eram uma informação sigilosa. Pode, 
Arnaldo? A Lei de Acesso não diz que a regra é a publicidade das informações? 
Diz. Mas estabelece também que o sigilo é possível, como exceção. Afirma que 
informações que coloquem em risco a segurança da sociedade e do Estado 
podem ser classificadas como sigilosas. Onde uma informação sobre o impacto 
da construção de viadutos coloca em risco a segurança da sociedade e do 
Estado?

Informações estratégicas

A lei que regulamentou a Lei de Acesso à Informação em Pernambuco 
(14.804/2012) determina que “são imprescindíveis à segurança da sociedade ou do 
Estado, e, portanto, passíveis de classificação, as informações cuja divulgação ou 
acesso irrestrito possam prejudicar ou causar risco a instalações ou áreas de 
interesse estratégico estadual”. Baseada nisso, a Secretaria das Cidades afirma, na 
resposta ao pedido de Leonardo, que “mobilidade urbana” é uma área de 
interesse estratégico. E informa que, além disso, o “Decreto Estadual nº 38.787, de 
30/10/2012, proíbe o acesso de informações cuja divulgação prejudicaria ou tenderia
a prejudicar a regular atuação de agentes públicos – no presente caso a Secretaria 
das Cidades na retomada da execução do Projeto quando oportuno”.
A secretaria vai mais longe e se torna, assim, explícita: “nossa intenção foi de 

http://direitosurbanos.wordpress.com/2013/05/08/governo-de-pernambuco-torna-secretos-estudos-sobre-os-viadutos-da-agamenon/
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evitar que oEstudo de Impacto de Vizinhança venha a se tornar 'massa de manobra', 
uma vez que a utilização de alguns de seus trechos de forma isolada e fora de todo o 
contexto do extenso relatório podem ser divulgados e publicados ao grande público 
sem qualquer espécie de critério, principalmente por oportunistas e pessoas sem 
outro interesse a não ser a sua própria promoção em detrimento ao bem estar e 
desenvolvimento social”.

Bom. Não há nada na Lei de Acesso nem em nenhum decreto sobre o que é uma
informação “massa de manobra”. Fica a cargo do leitor entender – e podem me 
mandar sugestões sobre como interpretar isso. Fato: não se pode negar 
informações públicas com argumentos políticos, assim como não se pode ceder 
informações apenas a aliados. Existe uma lei para garantir o acesso de qualquer 
cidadão a informações públicas. Se as informações sobre “mobilidade urbana” 
forem consideradas estratégicas, para justificar a necessidade de sigilo, não se 
discutirá publicamente mais nenhum projeto de metrô, corredor de ônibus, 
ponte, viaduto, rua, ciclovia ou calçada nas cidades do país. Não faz nenhum 
sentido.

Informações proibidas

O Decreto Estadual 38.787/2012, que regulamentou a Lei de Acesso Estadual no 
âmbito do Poder Executivo de Pernambuco, cria uma categoria de informação 
que não existe na Lei de Acesso: a informação “proibida”. Antes de ler o 
parágrafo abaixo, onde reproduzirei o 2 do Artigo 3 do decreto pernambucano, 
pense o seguinte: a palavra “proibida” não é usada nenhuma vez na Lei de 
Acesso à Informação. Nenhuma, porque o objetivo da lei é regulamentar um 
direito – o direito de acesso – e não o de blindar as informações públicas.

“§ 2º É proibido o acesso à informação nas seguintes hipóteses:
I - cuja divulgação constitua quebra de confidencialidade prevista em ato, convênio, 
contrato ou outro instrumento jurídico congênere;
II - informações cuja divulgação é proibida por qualquer norma jurídica;
III - informações cuja divulgação prejudicaria ou tenderia a prejudicar as relações 
com outros entes da Federação ou órgãos nacionais e internacionais, ou que tenham 
sido fornecidas em sigilo por quaisquer desses;
IV - informações cuja divulgação prejudicaria ou tenderia a prejudicar os interesses 
econômicos e financeiros do Estado;
V - informações cuja divulgação prejudicaria ou tenderia a prejudicar a regular 
atuação de agentes públicos;
VI - informações privilegiadas do ponto de vista jurídico e econômico, cuja divulgação
beneficiaria ou tenderia a beneficiar aquele que a detiver; e
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VII - informações comerciais sigilosas cuja divulgação prejudicaria ou tenderia a 
prejudicar os legítimos interesses de quem as detém.”

Informações ultrassecretas

A prefeitura do Recife vai na mesma direção da blindagem de informações. Cria 
mecanismos para impedir o acesso a informações públicas. De regulamentar a 
Lei de Acesso contra os princípios da própria lei. O projeto de lei nº 09/2013, 
aprovado no dia 16 de maio na Câmara Municipal, disciplina o acesso à informação 
no município e prevê o sigilo de até 25 anos a informações consideradas pela 
prefeitura como “ultrassecretas”. Quem redigiu o texto cortou e colou o trecho 
da Lei de Acesso que prevê a classificação de documentos como “ultrassecretos”.
E nem reparou que essa classificação só pode ser feita pelo presidente e pelo 
vice-presidente da República, por ministros de Estado e autoridades com a 
mesma prerrogativa, pelos comandantes da Marinha, do Exército, da 
Aeronáutica e pelos chefes de Missões Diplomáticas e Consulares permanentes 
no exterior. Que informação produzida por uma prefeitura, ainda que seja a 
prefeitura da gloriosa cidade do Recife, é da alçada dessas autoridades?

O direito de saber

Voltando ao Direitos Urbanos | Recife. Para Leonardo Cisneiros, a vantagem da 
Lei de Acesso é que ela permite que o trabalho de fiscalização, de controle da 
administração pública, seja feito colaborativamente. Que este trabalho seja 
distribuído, compartilhado, pelos cidadãos. Dez mil pares de olhos, lembra-se? 
Então, em Recife e em Pernambuco, o que acontece é que a sociedade civil se 
organiza, se qualifica e solicita informações para realizar uma discussão de 
qualidade, baseada em dados públicos, sobre o futuro da cidade. E o poder 
público escolhe a corrente contrária: tenta criar restrições que a Lei de Acesso, a 
nível nacional, não permitiria sequer imaginar.

Fotos: Marcelo Soares | Direitos Urbanos
****************************
Sobre a autora: Patrícia Cornils é jornalista. Cobriu durante dez anos a área de telecomunicações, no 
Valor Econômico e outros veículos. Foi criadora da revista ARede, sobre o uso de tecnologias da 
informação e inclusão social. Atualmente escreve sobre projetos colaborativos na internet, 
cybercidadania, transparência pública. Foi colaboradora dos livros "Inclusão Digital, com a Palavra a 
Sociedade" e "Alencastro, o General das Telecomunicações”. Tem 46 anos, mora em São Paulo e é 
documentarista, eventualmente. Seu documentário "Querida Mãe" recebeu o prêmio de melhor curta-
metragem no Festival É Tudo Verdade 2010. Faz parte da comunidade Transparência Hacker e 
trabalha no projeto Praças Digitais, da prefeitura de São Paulo.

http://www.flickr.com/photos/direitosurbanos/sets/72157633378144980/
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/politica/pernambuco/noticia/2013/05/16/geraldo-julio-sai-em-defesa-da-lei-do-sigilo-83263.php
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ANEXO G – NOTIFICAÇÃO “PODER PÚBLICO DEVE R$ 32 MI DE ÁGUA EM 

RIBEIRÃO PRETO”6

A prefeitura, que controla o Daerp, é a campeã de saldo devedor, com R$ 24,4 
milhões acumulados. A maioria– R$ 18,4 milhões – é referente ao Bosque Municipal 
Fábio Barreto.

Questionada pelo A Cidade desde segunda-feira, a assessoria de imprensa não 
respondeu qual é a origem do débito do Bosque nem o motivo de ser necessário o 
questionamento judicial.

A reportagem também deixou recado duas vezes para o atual diretor do bosque, 
Alexandre Carvalho Gouvêa, que não retornou.

No âmbito estadual, a campeão é a Secretaria de Administração Penitenciária 
(SAP), com R$ 6,4 milhões. O órgão afirmou que se trata de dívida da Unidade 
Feminina anterior a 2003, quando era administrada pela Secretaria de Segurança 
Pública.

6 “Poder público deve R$ 32 mi de água em Ribeirão Preto”. A Cidade. 06 set. 2013. Disponível 
em:<http://www.jornalacidade.com.br/noticias/cidades/NOT,2,2,878903,Poder+publico+deve+R+32+
mi+de+agua+em+Ribeirao+Preto.aspx>. Acesso em: 06 mar. 2016.

http://www.jornalacidade.com.br/noticias/cidades/NOT,2,2,878903,Poder+publico+deve+R+32+mi+de+agua+em+Ribeirao+Preto.aspx
http://www.jornalacidade.com.br/noticias/cidades/NOT,2,2,878903,Poder+publico+deve+R+32+mi+de+agua+em+Ribeirao+Preto.aspx
http://www.jornalacidade.com.br/noticias/cidades/NOT,2,2,878903,Poder+publico+deve+R+32+mi+de+agua+em+Ribeirao+Preto.aspx
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A SAP informou, ainda, que as unidades possuem poços artesianos próprios e, por 
conta disso, não utilizam abastecimento do Daerp.

O A Cidade apurou que a divergência ocorre porque a autarquia cobra o despejo de 
esgoto, algo questionado pelas entidades.

Enquanto a Justiça tarda para julgar os processos, a dívida vai aumentando devido 
aos juros. Quando o Daerp entrou com o processo na 1ª Vara da Fazenda, em 
dezembro de 2009, um dos débitos da SAP era de R$ 3 milhões. Passados três 
anos, essa quantia saltou para R$ 5 milhões.

Nem mesmo a Receita Federal escapou: está com a conta de maio de 1997 em 
aberto, mas só foi descobrir em 2005, quando não conseguiu emitir a certidão 
negativa de débito. Os procuradores do órgão recorreram à Justiça alegando que o 
pagamento já havia sido feito.

USP, PM e SSP questionam débitos

A Faculdade de Medicina da USP consta com débitos referentes a contas de 2002, 
2003, 2004 e 2007 (soma de R$ 437 mil). A USP estranha a cobrança já que o gasto
com o Daerp teria de ser bancado, pela Secretaria da Saúde, devido a um convênio,
de acordo com Carlos Carlotti Junior, diretor da Faculdade.

A Polícia Militar diz que a culpa do débito de R$ 562 mil é do Daerp. Uma conta de 
1998 teria sido enviada após 90 dias, já em 1999. Com a mudança do ano 
orçamentário, as burocracias do poder público “não deixaram possibilidade para a 
liquidação dos débitos”.

A Secretaria de Segurança Pública informou, após questionada sobre a dívida de R$
180 mil da Seccional, que “não há como responder aos questionamentos do jornal 
com base nos dados fornecidos. As informações serão apuradas tão logo nos sejam 
enviados os detalhes da demanda”.

Prefeitura não explica ‘calote’ ao Daerp

Em nota, a prefeitura explicou que “os procedimentos de cobrança junto aos órgãos 
públicos passam inicialmente pela inscrição dos débitos em dívida ativa e 
posteriormente são encaminhados para cobranças judiciais”.

Apesar dos questionamentos do A Cidade, a prefeitura não informou os motivos das
entidades vinculadas a ela darem “calote” na autarquia ou as razões para as 
pendências serem levadas à Justiça.

A soma dos débitos das escolas municipais chega a R$ 789 mil. O valor é quase o 
dobro das instituições de ensino da rede estadual, que devem R$ 288 mil.

A Secretaria de Estado da Educação afirmou que o valor se refere a cinco escolas, 
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que segundo o órgão tiveram as contas questionadas por “destoarem do gasto 
médio de água da rede estadual de ensino”. O Daerp entrou na Justiça para receber 
os valores.

Ação evita corte d’água

Quem fica devendo a água em Ribeirão Preto pode ter o serviço de abastecimento 
cortado a partir de 30 dias sem o pagamento, segundo legislação municipal.

Porém, nenhuma das entidades ou corporações que ficaram devendo para o Daerp 
tiveram o corte d’água porque entraram na Justiça para questionar os valores.

Com o questionamento judicial, as devedoras deixam o rol de inadimplentes ficando,
legalmente, quites com a autarquia até que a decisão judicial ocorra.

Serviço

Para quem teve a água cortada, o serviço só é reestabelecido mediante acordo, que 
pode ser realizado em um posto de atendimento do Daerp. A primeira parcela 
precisa ser paga no ato, assim como a taxa de religação.

Ainda é possível imprimir um documento, via site da prefeitura, e fazer o pagamento 
direto em uma agência bancária. Se esta for a opção, o comprovante precisa ser 
enviado pelo fax (16) 3607-2223, ou no corte@daerp.pmrp.com.br ou dirigir-se a um 
dos postos de atendimento do Daerp.
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ANEXO H – NOTIFICAÇÃO “LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO GERA NOVA 

'LISTA SUJA' DO TRABALHO ESCRAVO”7

Diante da liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal proibindo o governo 
federal de divulgar a “lista suja'' do trabalho escravo, solicitei, com base na Lei de 
Acesso à Informação, que o Ministério do Trabalho e Emprego (responsável pela 
lista desde 2003) fornecesse os dados dos empregadores autuados em decorrência 
de caracterização de trabalho análogo ao de escravo e que tiveram decisão 
administrativa final, entre dezembro de 2012 e dezembro de 2014. Ou seja, um 
conteúdo aproximado do que seria a “lista suja'' se estivesse disponível.

O extrato com o resultado foi recebido nesta sexta (6) e pode ser obtido abaixo.

Baixe a “lista suja'' do trabalho escravo alternativa, clicando aqui (para versão 
em pdf) e aqui (para versão em xls).

Em meio ao plantão do recesso de final de ano, o ministro Ricardo Lewandowski 
garantiu uma liminar à Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc)
suspendendo a “lista suja'' do trabalho escravo (cadastro de empregadores flagrados
com esse tipo de mão de obra). A entidade questionou a constitucionalidade do 
cadastro, afirmando, entre outros argumentos, que ele deveria ser organizado por 
uma lei específica e não uma portaria interministerial, como é hoje.

Os nomes permaneciam na “lista suja'' por, pelo menos, dois anos, período durante 
o qual o empregador deveria fazer as correções necessárias para que o problema 
não voltasse a acontecer e quitasse as pendências com o poder público. Com a 
suspensão, uma atualização da relação que estava para ser divulgada no dia 30 de 
dezembro foi bloqueada. O cadastro, criado em 2003, é um dos principais 
instrumentos no combate a esse crime e tido como referência pelas Nações Unidas.

Considerando que a “lista suja'' nada mais é do que uma relação dos casos em que 
o poder público caracterizou trabalho análogo ao de escravo e nos quais os 
empregadores tiveram direito à defesa administrativa em primeira e segunda 
instâncias; e que a sociedade tem o direito de conhecer os atos do poder público, 

7 “Lei de Acesso à Informação gera nova 'lista suja' do trabalho escravo”. Blog do Sakamoto. 06 mar. 2015. 
Disponível em:<http://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2015/03/06/lei-de-acesso-a-
informacao-gera-nova-lista-suja-do-trabalho-escravo/>. Acesso em: 06 mar. 2016.

http://reporterbrasil.org.br/documentos/listasuja_06_03_2015.xls
http://www.reporterbrasil.org.br/documentos/lista_06_03_2015.pdf
http://www.reporterbrasil.org.br/documentos/lista_06_03_2015.pdf
http://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2015/03/06/lei-de-acesso-a-informacao-gera-nova-lista-suja-do-trabalho-escravo/
http://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2015/03/06/lei-de-acesso-a-informacao-gera-nova-lista-suja-do-trabalho-escravo/
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solicitei, por meio da ONG Repórter Brasil, e com base nos artigos 10, 11 e 12 da Lei
de Acesso à Informação (12.527/2012) – que obriga o governo a fornecer 
informações públicas – e no artigo 5º da Constituição Federal de 1988 o seguinte:

A relação com os empregadores que foram autuados em decorrência de 
caracterização de trabalho análogo ao de escravo e que tiveram decisão 
administrativa transitada em julgado, entre dezembro de 2012 e dezembro de 2014, 
confirmando a autuação, constando: nome do empregador (pessoa física ou  
jurídica), nome do estabelecimento onde foi realizada a  autuação, endereço do 
estabelecimento onde foi caracterizada a situação, CPF ou CNPJ do empregador 
envolvido, número de trabalhadores envolvidos e data da fiscalização em que 
ocorreu a autuação.

Ou seja, uma relação com o conteúdo mais próximo e atualizado o possível do que 
seria a “lista suja'', caso ela estivesse desbloqueada.

Não seria possível pedir o conteúdo exato porque a decisão do ministro 
Lewandowski, atendendo à Ação Direta de Inconstitucionalidade movida pela 
Abrainc (ADI 5209), exigiu a suspensão da eficácia das portarias que criaram e 
mantêm a lista. A questão, portanto, não é apenas de divulgação, mas da existência 
do próprio cadastro. Por enquanto, por conta da decisão, deixou de ser atualizado.

Vale ressaltar que alguns empregadores que haviam obtido liminar judicial para 
terem seus nomes excluídos da “lista suja'' original nos últimos meses aparecem 
nesta lista, uma vez que este extrato das autuações não sofre influência 
das decisões judiciais.

Outros que estavam na lista, mas tiveram seus processos administrativos finalizados
antes de 2012, podem ter ficado de fora. O período de dois anos foi usado como 
referência por ser o tempo de permanência de qualquer empregador na “lista suja'', 
de acordo com a portaria que criou o cadastro.

Apenas como parâmetro de comparação, a última versão da “lista suja'', divulgada 
em julho de 2014, contava com 575 nomes. O extrato entregue pelo MTE possui 404
nomes de empregados pessoas física e jurídica. Conta com nomes, entre outros 
setores, de fazendas de gado, usinas de cana (como a Zihuatanejo do Brasil Açúcar 
e Álcool), empresas da construção civil (tal como a OAS), e do setor têxtil (a 
exemplo da Zara Brasil).

Direito à informação – De acordo com a sustentação da solicitação desse extrato, 
produzida pelo Coletivo de Advogados em Direitos Humanos (Cadhu), a sociedade 
brasileira depende de informações oficiais e seguras sobre as atividades 
do Ministério do Trabalho e do Emprego na fiscalização e combate ao trabalho 
escravo contemporâneo no Brasil.

Informação livre é fundamental para que as empresas e outras instituições 
desenvolvam suas políticas de gerenciamento de riscos e de responsabilidade social
corporativa. A portaria que regulamentava a suspensa “lista suja'' não obrigava o 
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setor empresarial a tomar qualquer ação, apenas garantia transparência. Muito 
menos a relação aqui anexa. São apenas fontes de informação a respeito de 
fiscalizações do poder público.

Transparência é fundamental para que o mercado funcione a contento. Se uma 
empresa não informa seus passivos trabalhistas, sociais e ambientais, sonega 
informação relevante que pode ser ponderada por um investidor, um financiador ou 
um parceiro comercial na hora de fazer negócios.

Após a suspensão do cadastro, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) e a Caixa Econômica Federal, que usavam o cadastro antes de 
fechar novos negócios, deixaram de checar casos de trabalho escravo.

Outros bancos privados e empresas demonstraram sua preocupação ao Ministério 
do Trabalho e Emprego quanto à necessidade de ter a “lista suja'' de volta para 
garantir análise de crédito e para possibilitar a formalização de novos negócios sem 
riscos.

Vale ressaltar que esta reportagem não desrespeitou a decisão judicial do STF 
porque não solicitou a “lista suja'' prevista nas portarias e sim informações públicas 
com as características descritas acima, que são balizas bem próximas às do 
cadastro original.

A Advocacia Geral da União e a Procuradoria Geral da República já recorreram da 
decisão do ministro Lewandowski de suspender a “lista suja''. Não há prazo para 
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade. Curiosamente, a MRV, que está 
na presidência da Abrainc, não consta desta relação. De acordo com o Ministério do 
Trabalho e Emprego, o processo administrativo dos flagrantes de trabalho escravo 
envolvendo a empresa finalizou antes de 2012.

Baixe a “lista suja'' do trabalho escravo alternativa, clicando aqui (para versão 
em pdf) e aqui (para versão em xls).

http://reporterbrasil.org.br/documentos/listasuja_06_03_2015.xls
http://www.reporterbrasil.org.br/documentos/lista_06_03_2015.pdf
http://www.reporterbrasil.org.br/documentos/lista_06_03_2015.pdf
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ANEXO I – NOTIFICAÇÃO “USO DA LEI DE ACESSO REVELA PEDIDOS 

INUSITADOS E FALTA DE CONHECIMENTO”8

Manaus - Em um ano de vigência da Lei de Acesso às Informações 
Públicas, as solicitações aos órgãos públicos no Amazonas revelam 
curiosidade do cidadão sobre remuneração de servidores e pedidos 
inusitados como e-mail de funcionários.

Mostram ainda, a falta de conhecimento da lei, das atribuições dos órgãos e 
a dificuldade do cidadão de se expressar, fatores que levaram muitas 
solicitações serem negadas.

A Lei de Acesso às Informações Públicas (Nº 12.527) dá o direito ao cidadão
de receber dos órgãos públicos informações de interesse particular ou 
coletivo. Sancionada em 18 de novembro de 2011 pela Presidência da 
República, a lei passou a ter validade em 16 de maio do ano passado.

Ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE), por exemplo, um corretor de imóveis 
solicitou o e-mail de todos os servidores para enviar propaganda de venda 
de apartamentos e condomínios e foi atendido.

Particular

Para o presidente do Instituto Amazônico da Cidadania (Iaci), Hamilton 
Leão, em geral, os pedidos feitos no Amazonas revelam o interesse pessoal e
a falta de consciência do cidadão do papel de fiscalizador dos órgãos 
públicos. O professor da Faculdade de Estudos Sociais da Universidade 
Federal do Amazonas (Ufam) Afrânio Soares defende que os pedidos de 
interesse particular estão previstos na lei.

8 “Uso da Lei de Acesso revela pedidos inusitados e falta de conhecimento”. Site do D24am. 19 maio 2013. 
Disponível em:<http://new.d24am.com/noticias/politica/uso-da-lei-de-acesso-revela-pedidos-inusitados-
e-falta-de-conhecimento/86930>. Acesso em 06 mar. 2016.

http://new.d24am.com/noticias/politica/uso-da-lei-de-acesso-revela-pedidos-inusitados-e-falta-de-conhecimento/86930
http://new.d24am.com/noticias/politica/uso-da-lei-de-acesso-revela-pedidos-inusitados-e-falta-de-conhecimento/86930
http://new.d24am.com/noticias/politica/uso-da-lei-de-acesso-revela-pedidos-inusitados-e-falta-de-conhecimento/86930
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“Falta clareza do cidadão sobre a função dos órgãos públicos. Isso reforça a 
ideia de que os gestores podem fazer o que quiserem e a população não se 
importa porque não fiscaliza”, disse Hamilton. “O profissional quer montar 
um base de dados e o acesso a essas informações é garantido pela lei”, avalia
Afrânio.

Uma solicitação feita ao Ministério Público Federal (MPF) pedia referências
de uma advogada que, segundo o solicitante, estava oferecendo serviço de 
assessoria jurídica no interior do Estado. E outro pedido solicitava a 
indicação do nome de um réu processado pelo MPF em ação penal.

No primeiro caso, o MPF respondeu ao solicitante que o órgão não tinha 
competência para prestar tal informação, além de não haver elementos 
suficientes para pesquisa porque o solicitante sequer informou o nome da 
advogada.

“Há algum interesse particular em uma das partes envolvidas, seja por afeto
ou desafeto, mas é o um direito garantido pela lei”, disse Afrânio.

Salário

Das 315 solicitações que o Tribunal de Contas do Estado (TCE) recebeu, 23 
foram sobre a remuneração de servidores. O TCE informou ainda, que três 
pedidos não foram atendidos. Um não foi feito com clareza e os outros dois 
eram de informações sigilosas. A própria lei proíbe o repasse de 
informações pessoais e sigilosas. Os dois pedidos negados eram sobre 
contas ainda não julgadas pelo TCE.

A Ouvidoria-Geral do Estado recebeu duas solicitações sobre processos 

administrativos de servidores e três foram sobre o valor do salário de 
servidores e uma sobre o valor cobrado por cópia de documento dentro do 
Pronto Atendimento ao Cidadão.

“As pessoas querem comparar quanto ganha um servidor púbico e um 
funcionário de um uma empresa privada”, avalia Afrânio. “Deve ser por 
interesse em ingressar em cargo público”, aponta Hamilton.

Coletivo

Informações sobre prestação de contas de gestores públicos é o segundo 
maior tipo de solicitação feito ao TCE, 39 no total. À Assembleia Legislativa 
do Estado (ALE) foram solicitadas cópias e consultas de processos 
legislativos tramitando, como projetos de lei.

A Prefeitura de Manaus e o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) não 
informaram os tipos de solicitações feitas pelo cidadão. A Câmara 
Municipal de Manaus (CMM) ainda está se preparando para obedecer a 
legislação.
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Câmara Federal

Enquanto os órgãos públicos no Amazonas receberam poucos pedidos de 
informação, a Câmara Federal recebeu 27.903. Deste total, 99,8% foram 
atendidos, 17 foram indeferidos e 40 ainda estavam em processo de 
resposta. Com a vigência da lei, a Câmara tornou público 168 documentos 
sigilosos.
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ANEXO J – NOTIFICAÇÃO “A TORRE DE MARFIM TRINCA E A LUZ ENTRA: 

USP MOSTRA OS SALÁRIOS”9

Mas isso começa a mudar por força da lei. A USP finalmente começa a divulgar 
informações salariais, mas primeiramente à Folha de S. Paulo e atendendo a uma decisão
judicial depois de derrotada em duas instâncias. Com base nisso, o jornal disponibilizou 
um interessante Infográfico.

9 “A torre de marfim trinca e a luz entra: USP mostra os salários”. Site Open Knowledge Brasil. 19 nov. 2014. 
Disponível em:<http://br.okfn.org/2014/11/19/a-torre-de-marfim-trinca-e-a-luz-entra-usp-mostra-
salarios/>. Acesso em: 06 mar. 2016.

http://www1.folha.uol.com.br/infograficos/2014/11/117724-ranking-de-salarios-da-usp.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2014/09/1524615-justica-manda-a-usp-divulgar-salarios-de-professores-e-funcionarios.shtml
http://br.okfn.org/2014/11/19/a-torre-de-marfim-trinca-e-a-luz-entra-usp-mostra-salarios/
http://br.okfn.org/2014/11/19/a-torre-de-marfim-trinca-e-a-luz-entra-usp-mostra-salarios/
http://br.okfn.org/2014/11/19/a-torre-de-marfim-trinca-e-a-luz-entra-usp-mostra-salarios/
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Há  alguns  problemas  nos  dados  divulgados,  como  a  falta  de  informação  sobre  o
vencimento líquido, pois em muitos casos (como o meu) o desconto chega a cerca de
30% do salários, já que além do Imposto de Renda, há contribuição previdenciária ao
estado  e  o  pagamento  ao  IAMSPE,  ambos  obrigatórios.  Também  alguns  salários
aparecem abaixo do salário mínimo, o que pode ser erro da planilha, da importação ou
processamento dos dados ou algum tipo de pagamento não explicado.

O avanço é ainda é muito pequeno, pois os dados não são detalhados, a busca no site da
USP é ruim, tem um capcha no meio do caminho e só há informações sobre os meses de
setembro e outubro de 2014. A base pode ser baixada em um arquivo em formato .txt.

Salários ilegais
É muito difícil  calcular o que a USP gastou com os supersalários ilegais.  Mas alguns
dados permitem fazer estimativas grosseiras. Segundo o reitor, se USP tivesse aplicado o
teto definido pelo STF (sem a inclusão das vantagens anteriores a 2003, ano em que se
estabeleceu o teto), a economia seria de “apenas” 7 milhões ao mês. Se multiplicarmos
isso pelo  acumulado de meses até  2003,  chegaremos a  quase 1  bilhão de reais  em
valores atuais. Só que antes de 2013, a USP não aplicava qualquer teto. O dinheiro que
foi irregularmente para o bolso dessa elite deve superar facilmente os 2-3 bilhões – sem o
acesso aos dados reais, é dificil fazer um cálculo preciso. Mas é certo que o valor supera
o  propagado  déficit  da  USP,  de  R$  963  milhões  –  cujo  cálculo  é  questionado  pelos
sindicatos.

A estrutura  salarial  assimétrica  da USP é fortemente  influenciada  por  um sistema de
gratificações gradualmente incorporadas aos salários que cria uma elite cuja ascensão
está ligada a manutenção do status interno das relações de poder. Na visualização abaixo,
pode se ver claramente isso. Nota-se em cada Unidade uma estrutura salarial com base
larga e pico estreito e longo, tal como uma catedral gótica. No alto da catedral, está a elite
acadêmica que estabelece as regras e toma as decisões e que, de certa forma, é co-
responsável pela situação da Universidade.

http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2014/11/1548867-usp-tera-que-cortar-1972-salarios-para-cumprir-decisao-do-supremo.shtml
https://uspdigital.usp.br/portaltransparencia/portaltransparenciaListar?reload=limpar&print=true
http://www.iamspe.sp.gov.br/
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Thiago Veríssimo, funcionário da USP, também fez outras visualizações, separando 
docentes e funcionários. As visualizações mostram grandes desigualdades entre as 
Unidades e entre docentes e funcionários. Mas elas refletem também os problemas dos 
planos de carreira, a histórica desigualdade de recursos entre as Unidades e a 
precarização do trabalho nas novas faculdades. Isso ficará mais evidente quando forem 
cruzadas informações sobre a proporção de funcionários docentes e não-docentes, a 
distribuição do orçamento e a relação professor/aluno.

Há muitos dados que precisam ser levados ao público e que precisam ser estudados. No
entanto, a USP ainda  se nega a cumprir a lei e divulgar informações importantes como

http://br.okfn.org/2014/09/26/nem-lei-de-acesso-a-informacao-abre-os-dados-da-usp/
http://fap.if.usp.br/~thigove/diversos/gttsintusp/funcionarios.png
http://fap.if.usp.br/~thigove/diversos/gttsintusp/docentes.png
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sobre seu patrimônio imobiliário, o orçamento detalhado e desagregado de cada uma das
Unidades que a compõem ou mesmo o histórico das folhas salariais. Em todo caso, a luz
começa a entrar pelas rachaduras da “torre de marfim”, mostrando que há urgência na
modernização de sua gestão para que a universidade venha a se adequar a padrões
republicanos mínimos de transparência.

Atualização: A análise do texto, assim como as visualizações, foram feitas com base nos
dados publicados pela Folha de S. Paulo e depois no sítio da USP após a aplicação do
teto pela USP – vide mensagem no comentário do artigo. Enquanto a USP não divulgar
as folhas dos meses anteriores, não se saberá quem e o quanto se extrapolava do teto
legal.
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ANEXO K – NOTIFICAÇÃO “23 MUNICÍPIOS DO OESTE NÃO CUMPREM LEI 

DE ACESSO À INFORMAÇÃO”10

Cascavel e outras 22 cidades da região oeste do Paraná figuram entre as que não estão cumprindo a 
Lei de Acesso à Informação 12.527/11. A lista foi divulgada hoje pelo TCE (Tribunal de Contas do 
Estado) que fez uma auditoria em todo o Paraná, em parceria com seis universidades estaduais.

O estudo feito pelo TCE apontou que 69 cidades paranaenses não cumprem à lei e boa parte deles 

são da região Oeste do Paraná. Dos 69 irregulares, 23 são do Oeste.

Da região, a cidade com o pior índice de obediência à lei é Matelândia, com 13% das exigências 

cumpridas. Cascavel cumpriu apenas 28,02% do que é exigido.

Sob a supervisão de técnicos do TCE e com orientação de observatórios sociais, alunos e 

professores das instituições de ensino avaliaram os portais de transparência de 69 munícipios com 

população acima de 10 mil habitantes, de todas as regiões do Paraná. A amostra, que representa 

17% dos 399 municípios do Estado, reúne cidades de portes grande, médio e pequeno, nas 

microrregiões onde estão localizadas as universidades.

Ranking

A auditoria conclui que apenas 10% dos municípios da amostra regulamentaram o atendimento à LAI.

E somente três deles (Ponta Grossa, Assis Chateaubriand e Bandeirantes) atendem mais de 50% das

exigências da lei. O ranking (reproduzido na tabela abaixo) foi elaborado com base na avaliação 

individualizada dos portais de transparência das 69 prefeituras selecionadas para a pesquisa.

Foram considerados três critérios: transparência ativa (divulgação das informações mínimas 

obrigatórias por lei), transparência passiva (a estrutura e os procedimentos internos adotados para 

atender às solicitações de acesso à informação) e requisitos do site (se o portal é capaz de fornecer a

informação de forma eficaz, eficiente e transparente).

Os três critérios de análise foram desmembrados em 35 questões. A conclusão é que a maior 

10 “23 municípios do Oeste não cumprem Lei de Acesso à Informação”. CGN. 07 jan. 2015. Disponível 
em:<http://cgn.uol.com.br/noticia/118967/23-municipios-do-oeste-nao-cumprem-lei-de-acesso-a-
informacao>. Acesso em: 06 mar. 2016.

http://cgn.uol.com.br/noticia/118967/23-municipios-do-oeste-nao-cumprem-lei-de-acesso-a-informacao
http://cgn.uol.com.br/noticia/118967/23-municipios-do-oeste-nao-cumprem-lei-de-acesso-a-informacao
http://cgn.uol.com.br/noticia/118967/23-municipios-do-oeste-nao-cumprem-lei-de-acesso-a-informacao


138

deficiência está na transparência passiva, atendida por apenas 20% dos municípios pesquisados. A 

transparência ativa foi atendida por 32% das prefeituras. O indicador que melhor atendeu à LAI foi o 

de requisitos do site, com 40% do total.

Capacitação

Além do ranking, a auditoria produziu uma avaliação individualizada da situação dos 69 municípios, 

com irregularidades encontradas e recomendações para solucioná-las, elaboradas com base no que 

determina a Lei 12.527/11. No relatório final, a equipe aponta “a importância da adoção de medidas 

corretivas e a necessidade de avanços na transparência das ações municipais”.

A auditoria recomenda ações para que isso ocorra. A primeira delas é a edição de um ato normativo, 

pelo TCE-PR, com as diretrizes e medidas que devem ser observadas por seus jurisdicionados para 

atender à LAI. Resoluções semelhantes já foram emitidas pelos Tribunais de Contas de Mato Grosso 

e de Goiás.

Na avaliação da auditoria, a Escola de Gestão Pública do TCE paranaense também deverá promover 

eventos de capacitação de servidores e gestores municipais e estaduais no atendimento à Lei de 

Acesso à Informação. A equipe recomendou a divulgação dos resultados da auditoria em eventos 

regionais e o envio de cópias do documento ao Tribunal de Contas da União (TCU), à Controladoria-

Geral da União (CGU), à Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), aos 

observatórios sociais e às universidades participantes do levantamento.

Auditoria social

A auditoria social foi realizada ao longo de 2014. A equipe do TCE-PR foi integrada pelos servidores 

Arnaldo Laporte Júnior, Cintia Rosa Ferreira e Ricardo Alpendre, com a colaboração de profissionais 

de diversas unidades da Casa.

Participaram do trabalho de coleta e avaliação de dados professores e alunos das universidades 

estaduais de Londrina (UEL), Maringá (UEM), Ponta Grossa (UEPG), do Oeste (Unioeste), do Centro-

Oeste (Unicentro) e do Norte do Paraná (UENP). Para viabilizar a parceria, o Tribunal firmou termos 

de cooperação técnico-institucional com as seis universidades.

Desenvolvido em países da América Central, o conceito de auditoria social busca a formação de 

redes de fiscalização da administração pública reunindo os órgãos oficiais de controle e a sociedade, 

estimulando o controle social. O objetivo final é melhorar a qualidade dos serviços públicos oferecidos

ao cidadão. No âmbito acadêmico, a auditoria é classificada como atividade de extensão universitária,

resultando em projetos de pesquisa, artigos, debates e trabalhos de conclusão de curso.

O projeto LAI Social é a segunda auditoria coordenada pelo TCE-PR e com a atuação das 

universidades paranaenses. A primeira – realizada no biênio 2011-2012, na gestão do conselheiro 

Fernando Guimarães – envolveu 130 municípios e verificou questões como transporte de estudantes, 

distribuição de medicamentos, destinação do lixo e construção de indicadores de gestão municipal.
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APÊNDICE A – LISTA DAS NOTIFICAÇÕES SELECIONADAS COM 

RESPECTIVOS ENDEREÇO ELETRÔNICO E DATA DE CAPTURA

Notificação (Título) Endereço eletrônico Data captura

Pesquisa mostra descumprimento
à nova lei em AL

http://gazetaweb.globo.com/gazetadealag
oas/noticia.php?c=222207

01/05/2013

PMJP reúne sociedade civil e 
órgãos públicos para debater Lei 
de Acesso à Informação

http://www.joaopessoa.pb.gov.br/pmjp-
reune-sociedade-civil-e-orgaos-publicos-
para-debater-lei-de-acesso-a-informacao/

05/05/2013

Marginal do Tietê registra uma 
multa a cada minuto

http://www.dgabc.com.br/Noticia/39981
2/marginal-do-tiete-registra-uma-multa-
a-cada-minuto

06/05/2013

Governo esconde projeto da 
Agamenon e desrespeita Lei de 
Acesso à Informação

http://acertodecontas.blog.br/atualidades/
governo-esconde-projeto-da-agamenon-
e-desrespeita-lei-de-acesso-a-
informacao/

08/05/2013

CNM ajuda Municípios a 
elaborar portal da Lei de Acesso 
à Informação

http://www.cnm.org.br/noticias/exibe/cn
m-ajuda-munic%C3%ADpios-a-
elaborar-portal-da-lei-de-acesso-
%C3%A0-informa%C3%A7%C3%A3o

09/05/2013

Avaliação da Lei de Acesso à 
Informação: um ano depois

http://www.innovagestao.com.br/2013/0
5/avaliacao-da-lei-de-acesso-a-
informacao-um-ano-depois/

12/05/2013

Lei de Acesso à Informação: 
especialista critica baixa adesão

http://www2.camara.leg.br/camaranotici
as/radio/materias/ULTIMAS-
NOTICIAS/442173-LEI-DE-ACESSO-
A-INFORMACAO-ESPECIALISTA-
CRITICA-BAIXA-ADESAO.html

14/05/2013

Confira como está a Lei de 
Acesso de Informação nos 
Estados

http://www.ebc.com.br/noticias/brasil/20
13/05/confira-como-esta-a-lei-de-acesso-
de-informacao-nos-estados

16/05/2013

Lei de Acesso à Informação: 
gestão de dados é principal 
desafio do Legislativo

http://noticias.r7.com/brasil/lei-de-
acesso-a-informacao-gestao-de-dados-e-
principal-desafio-do-legislativo-
16052013

16/05/2013

Folha de S.Paulo – Poder – Lei 
de Acesso comemora um ano 
sem …

http://www1.folha.uol.com.br/poder/201
3/05/1279679-lei-de-acesso-comemora-
um-ano-sem-adesao-da-maioria-de-
estados-e-municipios.shtml

17/05/2013
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Notificação (Título) Endereço eletrônico Data captura

Fapema tem que informar quanto
gasta com projetos de pesquisa 
…

http://jornalpequeno.com.br/edicao/2013
/05/18/fapema-tem-que-informar-
quanto-gasta-com-projetos-de-pesquisa-
diz-deputado/

18/05/2013

Marinho turbina gastos com 
passagens aéreas em 2013

http://www.dgabc.com.br/Noticia/45689
2/marinho-turbina-gastos-com-
passagens-aereas-em-2013?
referencia=minuto-a-minuto-topo

19/05/2013

Uso da Lei de Acesso revela 
pedidos inusitados e falta de …

http://new.d24am.com/noticias/politica/u
so-da-lei-de-acesso-revela-pedidos-
inusitados-e-falta-de-
conhecimento/86930

19/05/2013

Observatório Social faz balanço 
da gestão municipal de Foz do 
Iguaçu

http://g1.globo.com/pr/oeste-
sudoeste/noticia/2013/05/observatorio-
social-faz-balanco-da-gestao-municipal-
de-foz-do-iguacu.html

27/05/2013

MP recomenda que Prefeitura dê 
informações de interesse público

http://maringa.odiario.com/parana/2013/
05/mp-pr-recomenda-que-prefeitura-de-
brasilandia-do-sul-forneca-informacoes-
de-interesse-publico/747463/

28/05/2013

De quem é esta cidade? De quem
é este lugar?

http://www.cartacapital.com.br/blogs/cai
xa-preta/de-quem-e-esta-cidade-de-
quem-e-este-lugar-6018.html

31/05/2013

Cerca de um ano após a Lei de 
Acesso à Informação, IFNMG 
faz balanço de atendimento de 
pedidos

http://www.ifnmg.edu.br/mais-noticias-
portal/108-portal-noticias-2013/4578-
cerca-de-um-ano-apos-a-lei-de-acesso-a-
informacao-ifnmg-faz-balanco-de-
atendimento-de-pedidos

01/06/2013

As antenas do ministro http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ombud
sman/111871-as-antenas-do-
ministro.shtml

02/06/2013

Alvaro Dias critica sigilo de 
gastos presidenciais

http://www12.senado.gov.br/noticias/mat
erias/2013/06/03/alvaro-dias-critica-
sigilo-de-gastos-presidenciais

03/06/2013

Amsop reúne municípios do 
Sudoeste para tratar da lei de 
transparência e de acesso a 
informação

http://www.diariodosudoeste.com.br/poli
tica/2015/04/amsop-reune-municipios-
do-sudoeste-para-tratar-da-lei-de-
transparencia-e-de-acesso-a-
informacao/1330035/

06/06/2013
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Notificação (Título) Endereço eletrônico Data captura

Normas de segurança em prédios
públicos são ignoradas

http://www.jornalacidade.com.br/noticias
/cidades/NOT,2,2,851610,Normas+de+s
eguranca+em+predios+publicos+sao+ig
noradas.aspx

09/06/2013

Auditar e reformar o acesso à 
informação pública

http://observatoriodaimprensa.com.br/ca
derno-da-
cidadania/_ed750_auditar_e_reformar_o
_acesso_a_informacao_publica/

11/06/2013

Por que o CNPq não libera sua 
base?

http://revistagalileu.globo.com/Revista/C
ommon/0,,EMI339163-17770,00-
POR+QUE+O+CNPQ+NAO+LIBERA+
SUA+BASE.html

12/06/2013

CCJ aprova PEC para divulgação
individualizada de salário de 
servidor

http://g1.globo.com/politica/noticia/2013
/06/ccj-aprova-pec-para-divulgacao-
individualizada-de-salario-de-
servidor.html

13/06/2013

Grupo quer auditoria em 
empréstimos do Estado

http://gazetaweb.globo.com/gazetadealag
oas/noticia.php?c=224710

14/06/2013

Documentos da Funai estão 
mofando

http://www.diariodopara.com.br/N-
169503-
+DOCUMENTOS+DA+FUNAI+ESTA
O+MOFANDO+.html

16/06/2013

TCE disponibilizará site para 
prestação de contas das 
prefeituras

http://www.extralagoas.com.br/noticia/9
892/esta-semana-nas-
bancas/2013/06/19/tce-disponibilizara-
site-para-prestaco-de-contas-das-
prefeituras.html

19/06/2013

Site reúne nomes e salários de 
servidores do Senado

https://catracalivre.com.br/geral/cidadani
a/indicacao/site-reune-nomes-e-salarios-
de-servidores-do-senado/

21/06/2013

Mais de R$ 170 milhões: “novo” 
Autódromo de Interlagos deve 
ficar pronto em outubro de 2014

http://f1mania.lancenet.com.br/noticias/5
8006-mais-de-r-170-milhoes-novo-
autodromo-de-interlagos-deve-ficar-
pronto-em-outubro-de-2014.html

24/06/2013

Renan diz que apoia plebiscito de
Dilma e sugere mais 2 pactos

http://circuitomt.com.br/editorias/brasil/2
9740-renan-diz-que-apoia-plebiscito-de-
dilma-e-sugere-mais-2-pactos.html

25/06/2013

Dilma: gastos com penteado e 
maquiagem sobem mais de 600%

http://www.correio24horas.com.br/detalh
e/noticia/dilma-gastos-com-penteado-e-
maquiagem-sobem-mais-de-600/

26/06/2013
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Notificação (Título) Endereço eletrônico Data captura

Impunidade e falta de controle 
pela sociedade estimulam 
corrupção …

http://www.dw.com/pt/impunidade-e-
falta-de-controle-pela-sociedade-
estimulam-corrup%C3%A7%C3%A3o-
no-brasil/a-16914452

28/06/2013

RS: empresas de ônibus atuam 
sem contrato; prefeitura omite – 
Terra

http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades
/,ce0b4a48f528f310VgnVCM3000009ac
ceb0aRCRD.html

01/07/2013

Câmara aprova projeto que 
determina transparência na 
revisão das tarifas de transporte 
público

http://diariodonordeste.globo.com/notici
a.asp?codigo=362242

04/07/2013

Portal da Transparência do 
Estado não cumpre lei de acesso 
à informação

http://www.maranhaodagente.com.br/ma
ranhao/portal-da-transparencia-do-
estado-nao-cumpre-lei-de-acesso-a-
informacao/

05/07/2013

Divulgação de salário de 
servidores pode ser obrigatória 
para todos os órgãos de governo

http://noticias.r7.com/brasil/divulgacao-
de-salario-de-servidores-pode-ser-
obrigatoria-para-todos-os-orgaos-de-
governo-12062013

08/07/2013

Oposição pede à Anac 
movimentação de helicópteros 
que atendem Cabral

http://www.jb.com.br/rio/noticias/2013/0
7/09/oposicao-pede-a-anac-
movimentacao-de-helicopteros-que-
atendem-cabral/

09/07/2013

Prefeito de Salvador diz que 
adotará bilhete único

http://www.dgabc.com.br/Noticia/46793
8/prefeito-de-salvador-afirma-que-
adotara-bilhete-unico?
referencia=minuto-a-minuto-lista

12/07/2013

FAB divulga na internet viagens 
de autoridades dentro e fora do 
país

http://g1.globo.com/politica/noticia/2013
/07/fab-divulga-na-internet-viagens-de-
autoridades-dentro-e-fora-do-pais.html

16/07/2013

Portal da Transparência de 
Pernambuco divulgará dados 
sobre voos oficiais

http://www.sidneyrezende.com/noticia/2
12323+portal+da+transparencia+de+per
nambuco+divulgara+dados+sobre+voos
+oficiais

17/07/2013

CPI do transporte público de SP 
põe documentos em sigilo

http://www.dgabc.com.br/Noticia/47017
2/cpi-do-transporte-publico-de-sp-poe-
documentos-em-sigilo?
referencia=minuto-a-minuto-topo

20/07/2013

Papéis da dívida de Alagoas 
somem

http://gazetaweb.globo.com/gazetadealag
oas/noticia.php?c=226954

23/07/2013
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Como a lei de acesso pode fazer 
a diferença

http://wp.clicrbs.com.br/livreacesso/201
3/07/30/como-a-lei-de-acesso-pode-
fazer-a-diferenca/?topo=77,1,1,,,77

30/07/2013

Assembleia retoma sessões e 
voto aberto entra na pauta

http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/pol
itica/pernambuco/noticia/2013/08/01/ass
embleia-retoma-sessoes-e-voto-aberto-
entra-na-pauta-92155.php

01/08/2013

Projeto pune gestor que não 
cumprir Lei de Transparência

http://www.pbagora.com.br/conteudo.ph
p?
id=20130806104738&cat=politica&keys
=-projeto-pune-gestor-nao-cumprir-lei-
transparencia

06/08/2013

TCE e universidades vão 
fiscalizar acesso à informação

http://www.bonde.com.br/?id_bonde=1-
3--246-20130808

08/08/2013

MPE/AL e FOCCO/AL cobram 
mais transparência da 
Assembleia Legislativa

http://www.alagoas24horas.com.br/conte
udo/?vCod=154354

12/08/2013

Bancada do PSDB vai defender 
Projetos de Ruy entre as 
prioridades de votação da 
Câmara

http://www.pbagora.com.br/conteudo.ph
p?
id=20130815154234&cat=politica&keys
=-bancada-psdb-defender-projetos-ruy-
entre-prioridades-votacao-camara

15/08/2013

SSA: Câmara discute 
transparência na gestão 
municipal

http://www.vermelho.org.br/ba/noticia.p
hp?id_noticia=221609&id_secao=58

19/08/2013

Renan Calheiros proíbe 
contratações sem licitação no 
Senado

http://www12.senado.gov.br/noticias/mat
erias/2013/08/21/renan-calheiros-proibe-
contratacoes-sem-licitacao-no-senado

22/08/2013

Confira na íntegra a resposta da 
Marinha do Brasil sobre o caso 
de Bianca

http://tvg.globo.com/programas/na-
moral/O-
Programa/noticia/2013/08/confira-na-
integra-a-resposta-da-marinha-do-brasil-
sobre-o-caso-de-bianca.html

23/08/2013

Acesso à Informação está sendo 
garantida no âmbito do MPMA

http://180graus.com/maranhao-
180/acesso-a-informacao-esta-sendo-
garantida-no-ambito-do-mpma

24/08/2013

Abin admite monitorar dados de 
redes sociais para investigações

http://www.ebc.com.br/tecnologia/2013/
08/abin-monitora-dados-de-redes-sociais

28/08/2013

Por ano, 3 mil professores 
desistem de dar aula nas escolas 
estaduais de SP

http://www.estadao.com.br/noticias/vida
e,por-ano-3-mil-professores-desistem-
de-dar-aula-nas-escolas-estaduais-de-
sp,1069886,0.htm

31/08/2013
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Reprodução assistida no Brasil 
atinge padrão internacional

http://www.redenoticia.com.br/noticia/20
13/reproducao-assistida-no-brasil-atinge-
padrao-internacional/46970

04/09/2013

Projeto permite ao cidadão pedir 
cassação de mandato de vereador

http://www.d24am.com/noticias/economi
a/projeto-permite-ao-cidadao-pedir-
cassacao-de-mandato-de-vereador/94871

05/09/2013

Poder público deve R$ 32 mi de 
água em Ribeirão Preto

http://www.jornalacidade.com.br/noticias
/cidades/NOT,2,2,878903,Poder+publico
+deve+R+32+mi+de+agua+em+Ribeira
o+Preto.aspx

07/09/2013

TJ-RS nega pedido para impedir 
divulgação de salários na 
Assembleia

http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-
sul/noticia/2013/09/tj-rs-nega-pedido-
para-impedir-divulgacao-de-salarios-na-
assembleia.html

10/09/2013

Documento sobre o mensalão 
some na Casa Civil

http://jornalpequeno.com.br/2013/09/12/
documento-mensalao-some-casa-civil/

12/09/2013

Na Suécia, até a monarquia se 
submete à transparência

http://www.conjur.com.br/2013-set-
13/ildo-fucs-suecia-monarquia-submete-
transparencia

13/09/2013

Nova caravana de Tarso Genro 
começa nesta terça-feira com 
foco na saúde

http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/politica/
noticia/2013/09/nova-caravana-de-tarso-
genro-comeca-nesta-terca-feira-com-
foco-na-saude-4271561.html

17/09/2013

Cargos em comissão custam R$ 
43 mi à Prefeitura de Ribeirão 
Preto

http://www.jornalacidade.com.br/politica
/NOT,2,2,882597,Cargos+em+comissao
+custam+R+43+mi+a+Prefeitura+de+Ri
beirao+Preto.aspx

19/09/2013

Othelino cobra do governo 
Roseana cumprimento da Lei de 
Acesso à Informação

http://180graus.com/maranhao-
180/othelino-cobra-do-governo-roseana-
cumprimento-da-lei-de-acesso-a-
informacao

20/09/2013

Focco cria grupos de trabalho 
sobre saúde e fiscalização de 
contratos terceirizados

http://noticias.pgr.mpf.mp.br/noticias/not
icias-do-site/copy_of_geral/focco-pb-
cria-grupos-de-trabalho-sobre-saude-e-
fiscalizacao-de-contratos-terceirizados

24/09/2013

Paulo Prado recebeu R$ 34 mil 
de verbas que incluem URV

http://www.onortao.com.br/noticias/paul
o-prado-recebeu-r-34-mil-de-verbas-que-
incluem-urv,6451.php

30/09/2013

Por uma Santo André mais 
transparente

http://www.dgabc.com.br/Noticia/48547
0/por-uma-santo-andre-mais-
transparente?referencia=minuto-a-
minuto-topo

01/10/2013
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Filiação prejudicaria fiscalização,
diz Picarelli

http://www.dgabc.com.br/Noticia/48638
1/filiacao-prejudicaria-comissao-de-
fiscalizacao-diz-picarelli?
referencia=minuto-a-minuto-topo

05/10/2013

A guerra à família toda http://observatoriodaimprensa.com.br/ne
ws/view/_ed767_a_guerra_a_familia_to
da

08/10/2013

Três Poderes em Minas Gerais 
ainda bancam os supersalários

http://www.otempo.com.br/capa/pol
%C3%ADtica/tr%C3%AAs-poderes-
em-minas-gerais-ainda-bancam-os-
supersal%C3%A1rios-1.728556

14/10/2013

Estas são as 20 estradas que mais
matam no Brasil

http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/
estas-sao-as-20-estradas-que-mais-
matam-no-brasil

16/10/2013

Professores desistem de dar aulas http://www.jornalcorreiodacidade.com.br
/noticias/5048-professores-desistem-de-
dar-aulas

18/10/2013

Fundação Casa têm superlotação 
no Brás

http://www.redebomdia.com.br/noticia/d
etalhe/59030/Fundacao+Casa+tem+supe
rlotacao+no+Bras

20/10/2013

Suspeito sigilo de pesquisas http://www.estadao.com.br/noticias/impr
esso,suspeito-sigilo-de-
pesquisas-,1088295,0.htm

22/10/2013

Ministra diz que revisão da 
Anistia “pertence à sociedade”

http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/politica/
noticia/2013/10/ministra-diz-que-
revisao-da-anistia-pertence-a-sociedade-
4313500.html

25/10/2013

Grupos fazem levantamento para 
pedir fim da revista íntima em 
presídios

http://noticias.terra.com.br/brasil/politica
/,46945bd2fc8f1410VgnCLD2000000ec
6eb0aRCRD.html

29/10/2013

Lei de Acesso à Informação vem 
sendo utilizada para encobrir 
segredos do poder

http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/os-
segredos-do-poder

02/11/2013

Parceria entre Ministério Público 
e observatórios sociais vai 
fiscalizar portais municipais

http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc
/politica/noticia/2013/11/parceria-entre-
ministerio-publico-e-observatorios-
sociais-vai-fiscalizar-portais-municipais-
4323004.html

05/11/2013

Presidente da Adjori Brasil 
participa de congresso da 
imprensa local, no RJ

http://www.adjorisc.com.br/nosso-
meio/presidente-da-adjori-brasil-
participa-de-congresso-da-imprensa-
local-no-rj-1.1375616#.UoDcaPEzClM

07/11/2013
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Prefeito não precisa pagar do 
próprio bolso gasto sigiloso

http://www.conjur.com.br/2013-nov-
12/linti-faiad-prefeito-nao-pagar-
proprio-bolso-gasto-sigiloso

12/11/2013

Igrejas arrecadam mais de 20 
bilhões por ano, diz jornal

http://noticias.gospelprime.com.br/igreja
s-dizimos-ofertas-20-bilhoes/

13/11/2013

Lei de Acesso: Uso é precário em
municípios com mais de 100 mil 
habitantes

http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi
/cgilua.exe/sys/start.htm?
infoid=35417&sid=16

18/11/2013

Bilhete Único Mensal vai 
beneficiar mais usuários de 
ônibus aos domingos

http://www.estadao.com.br/noticias/impr
esso,bilhete-unico-mensal-vai-
beneficiar-mais-usuarios-de-onibus-aos-
domingos-,1099905,0.htm

24/11/2013

“Processo de retenção da 
informação é histórico no país”, 
diz presidente do TCE

http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/politica/
noticia/2013/11/processo-de-retencao-
da-informacao-e-historico-no-pais-diz-
presidente-do-tce-4345686.html

27/11/2013

Prefeitura não divulgará nomes 
de servidores

http://www.cruzeirodosul.inf.br/materia/
517782/prefeitura-nao-divulgara-nomes-
de-servidores

29/11/2013

Por cinco anos, Metrô de Belo 
Horizonte fez repasses de 
recursos ao sistema de Recife

http://www.em.com.br/app/noticia/politic
a/2013/12/01/interna_politica,475084/po
r-cinco-anos-metro-de-belo-horizonte-
fez-repasses-de-recursos-ao-sistema-de-
recife.shtml

01/12/2013

Formas de mitigação da 
corrupção

http://tribunadonorte.com.br/noticia/form
as-de-mitigacao-da-corrupcao/268278

04/12/2013

Anunciada criação do Sistema 
Nacional de Indicadores em 
Direitos Humanos

http://www.jb.com.br/pais/noticias/2013/
12/11/anunciada-criacao-do-sistema-
nacional-de-indicadores-em-direitos-
humanos/

11/12/2013

Audiência pública debateu 
orçamento de Aracaju 2014

http://www.infonet.com.br/politica/ler.as
p?id=152493

14/12/2013

Lei de Acesso: DF e SP são 
principais demandantes

http://www.monitormercantil.com.br/ind
ex.php?
pagina=Noticias&Noticia=145858&Cate
goria=CONJUNTURA

17/12/2013

Governo brasileiro ainda usa 
pouca criptografia para proteger 
informação

http://g1.globo.com/globo-
news/noticia/2013/12/governo-
brasileiro-ainda-usa-pouca-criptografia-
para-proteger-informacao.html

22/12/2013
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MP cobra que Prefeitura de 
Fortaleza cumpra Lei da 
Transparência

http://www.opovo.com.br/app/opovo/pol
itica/2013/12/24/noticiasjornalpolitica,31
81386/mp-cobra-que-prefeitura-de-
fortaleza-cumpra-lei-da-
transparencia.shtml

24/12/2013

Corrupção na saúde pública http://www.correiodeuberlandia.com.br/p
ontodevista/2013/12/31/corrupcao-na-
saude-publica/

31/12/2013

Em 4 anos, gastos sigilosos do 
governo federal somam R$ 112,9
milhões

http://noticias.terra.com.br/brasil/politica
/em-4-anos-gastos-sigilosos-do-governo-
federal-somam-r-1129-
milhoes,f40e357eba843410VgnVCM40
00009bcceb0aRCRD.html

02/01/2014

Grupo Assessor Público lança 
sistema e-Informações

http://www.baguete.com.br/noticias/09/0
1/2014/grupo-assessor-publico-lanca-
sistema-e-informacoes

09/01/2014

Governo esconde gasto com 
viagens de Dilma

http://midiacon.com.br/materia.asp?
id_canal=10&id=65662

12/01/2014

Informação e transparência http://www.alagoas24horas.com.br/artigo
s/?vEditoria=Artigos&vCod=181505

19/01/2014

Metade dos radares de semáforo 
de SP não funciona; nas faixas de
ônibus, só sete operam

http://noticias.r7.com/sao-paulo/metade-
dos-radares-de-semaforo-de-sp-nao-
funciona-nas-faixas-de-onibus-so-sete-
operam-23012014

23/01/2014

Roubos a casas ocorrem mais 
fora do centro expandido

http://correiodopovo-
al.com.br/index.php/noticia/2014/01/26/l
evantamento-inedito

26/01/2014

Prefeitura tem 3,2 mil cargos 
vagos

http://www.jornalacidade.com.br/politica
/NOT,2,2,920508,Prefeitura+tem+32+mi
l+cargos+vagos.aspx

31/01/2014

ONG acusa governo de negar 
informações sobre compra de 
antirretrovirais

http://agenciaaids.com.br/home/noticias/
noticia_detalhe/21873#.VjpdwLerSUk

01/02/2014

Prefeitura reformula serviço de 
acesso à informação

http://www.jmonline.com.br/novo/?
noticias,6,POL%CDTICA,90754

05/02/2014

Georges Humbert: publicidade 
do público

http://www.correio24horas.com.br/detalh
e/noticia/georges-humbert-publicidade-
do-publico/?
cHash=ae8d75c504fb37440c656707f835
71ce

13/02/2014
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Prefeitura cobra bônus de 
servidores da Educação

http://www.dgabc.com.br/Noticia/51108
9/prefeitura-de-sp-cobra-bonus-de-
servidores-da-educacao?
referencia=minuto-a-minuto-topo

17/02/2014

Secretário estadual de Saúde 
deve fornecer informações sobre 
reforma do Pam Diamante

http://jornalpequeno.com.br/2014/02/24/
secretario-estadual-de-saude-deve-
fornecer-informacoes-sobre-reforma-
pam-diamante/

24/02/2014

Sete Estados ainda não 
regulamentaram a Lei de Acesso 
à Informação

http://noticias.terra.com.br/brasil/lei-de-
acesso-a-informacao-ainda-e-realidade-
distante-em-11-
estados,bbfcb37cdbc84410VgnVCM200
00099cceb0aRCRD.html

04/03/2014

Metrô de SP tem cada vez menos
assentos

http://atarde.uol.com.br/brasil/materias/1
573947-metro-de-sp-tem-cada-vez-
menos-assentos

07/03/2014

Fila por vaga em creche aumenta 
no 1º ano de Haddad

http://atarde.uol.com.br/brasil/noticias/1
575992-fila-por-vaga-em-creche-
aumenta-no-1o-ano-de-haddad

15/03/2014

O silêncio da PM do Alckmin e a
Lei de Acesso à Informação

www.revistaforum.com.br/rodrigovianna
/plenos-poderes/o-silencio-da-pm-do-
alckmin-e-a-lei-de-acesso-a-informacao

19/03/2014

Recém-lançado, B.O. de roubo 
pela web concentra 61% das 
notificações e faz explodir total 
de registros em SP

http://noticias.r7.com/sao-paulo/recem-
lancado-bo-de-roubo-pela-web-
concentra-61-das-notificacoes-e-faz-
explodir-total-de-registros-em-sp-
24032014

24/03/2014

Petrobras deu convite VIP para 
genro de Dilma

http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/
petrobras-deu-convite-vip-para-genro-
de-dilma--2

28/03/2014

Ordem ainda aguarda punição a 
agentes do regime

http://jcrs.uol.com.br/site/noticia.php?
codn=158091

01/04/2014

Dados sobre obras e serviços 
públicos em execução deverão 
ser divulgados na internet

http://www.cenariomt.com.br/noticia/352
272/dados-sobre-obras-e-servicos-
publicos-em-execucao-deverao-ser-
divulgados-na-internet.html

08/04/2014

Prefeitura de Ribeirão quer lei do
puxadinho

http://www.jornalacidade.com.br/politica
/NOT,2,2,941526,Prefeitura+de+Ribeira
o+quer+lei+do+puxadinho.aspx

10/04/2014

Governo divulga só 33% das 
pesquisas com animais no país

http://www.correiodoestado.com.br/notic
ias/governo-divulga-so-33-das-
pesquisas-com-animais-no-pais_213958/

20/04/2014
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Senado e CGU vão ampliar 
transparência para informações 
das câmaras municipais

http://www.cenariomt.com.br/noticia/355
494/senado-e-cgu-vao-ampliar-
transparencia-para-informacoes-das-
camaras-municipais.html

26/04/2014

Roubos no Metrô e na CPTM 
quase dobram no 1º trimestre

http://www.parana-
online.com.br/editoria/pais/news/796324
/?
noticia=ROUBOS+NO+METRO+E+N
A+CPTM+QUASE+DOBRAM+NO+1
O+TRIMESTRE

29/04/2014

Neto dobra jetons e secretários 
recebem até R$22 mil a mais por 
mês

http://www.bahianoticias.com.br/noticia/
153962-neto-dobra-jetons-e-secretarios-
recebem-ate-r-22-mil-a-mais-por-
mes.html

06/05/2014

Interlegis lança pacote para casas
legislativas se adequarem às leis 
de transparência

http://www.cenariomt.com.br/noticia/357
443/interlegis-lanca-pacote-para-casas-
legislativas-se-adequarem-as-leis-de-
transparencia.html

07/05/2014

Raoni Mendes defende mais 
agilidade na liberação de 
informações

http://www.pbagora.com.br/conteudo.ph
p?
id=20140507095228&cat=paraiba&keys
=-raoni-mendes-defende-mais-agilidade-
liberacao-informacoes-esfera-publica

07/05/2014

Semana da Transparência 
estimula a prática da cidadania 
em Cuiabá

http://www.diariodecuiaba.com.br/detalh
e.php?cod=450736

12/05/2014

Órgãos relacionados à Justiça 
cumprem menos Lei de Acesso

http://www.conjur.com.br/2014-mai-
16/judiciario-mp-sao-instituicoes-
adaptadas-lei-acesso

16/05/2014

TRF-1: sigilo bancário não se 
aplica a contas que recebem 
repasses da União

http://www.jb.com.br/pais/noticias/2014/
05/16/trf-1-sigilo-bancario-nao-se-
aplica-a-contas-que-recebem-repasses-
da-uniao/

17/05/2014

SPTrans reembolsa R$ 124 mi 
em cartões perdidos ou furtados

http://estadao.br.msn.com/ultimas-
noticias/sptrans-reembolsa-rdollar-124-
mi-em-cart%C3%B5es-perdidos-ou-
furtados

18/05/2014

Governo esconde seu efetivo 
policial

http://www.jornalacidade.com.br/noticias
/policia/NOT,2,2,953148,Governo+esco
nde+seu+efetivo+policial.aspx

19/05/2014
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Informação zero http://www.jb.com.br/anna-
ramalho/noticias/2014/05/20/informacao
-zero/

20/05/2014

Transparência de estados-sede da
Copa aumentou, mas é longe do 
ideal

http://www.ultimoinstante.com.br/pt/noti
cias_20140522/politica_brasil/755693#a
xzz32qQMEyxU

22/05/2014

Lei ainda enfrenta resistências http://www.observatoriodaimprensa.com.
br/news/view/_ed800_lei_ainda_enfrenta
_resistencias

27/05/2014

Sisu do 1º semestre só preencheu
44% das vagas na primeira 
chamada

http://g1.globo.com/educacao/noticia/20
14/05/sisu-do-1-semestre-so-preencheu-
44-das-vagas-na-primeira-chamada.html

29/05/2014

‘Caso Coderp’ leva oposição ao 
Ministério Público

http://www.jornalacidade.com.br/politica
/NOT,2,2,957106,Caso+Coderp+leva+op
osicao+ao+Ministerio+Publico.aspx

31/05/2014

TCE: nenhuma prefeitura do RJ 
cumpre integralmente normas de 
transparência

http://www.monitormercantil.com.br/ind
ex.php?
pagina=Noticias&Noticia=153330&Cate
goria=RIO

03/06/2014

Quem são nossos moradores de 
rua? – parte 2

http://www.otempo.com.br/blogs/blog-
da-kikacastro-19.180341/quem-s
%C3%A3o-nossos-moradores-de-rua-
parte-2-19.283611

06/06/2014

TCE destaca trabalho do 
município no acesso a 
informação

http://www.avozdacidade.com/site/page/
noticias_interna.asp?
categoria=8&cod=33690

10/06/2014

Clima político em Piranhas é de 
ameaça de morte

http://www.tribunahoje.com/noticia/1064
42/politica/2014/06/16/clima-politico-
em-piranhas-e-de-ameaca-de-morte.html

16/06/2014

Nota da EBC sobre matéria “TV 
pública avalia pôr papéis sob 
sigilo”, do jornal O Estado de 
S.Paulo

http://www.ebc.com.br/sobre-a-ebc/sala-
de-imprensa/2014/06/nota-da-ebc-sobre-
materia-tv-publica-avalia-por-papeis-sob

20/06/2014

Uniforme custou mais que 
camiseta do OP

http://www.dgabc.com.br/Noticia/53673
2/uniforme-custou-mais-que-camiseta-
do-op?referencia=minuto-a-minuto-topo

23/06/2014

Avenida Jacu-Pêssego é campeã 
em roubos de veículos em São 
Paulo

http://g1.globo.com/sao-
paulo/noticia/2014/06/avenida-jacu-
pessego-e-campea-em-roubos-de-
veiculos-em-sao-paulo.html

25/06/2014
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Lei Estadual de Acesso à 
Informação completa dois anos

http://www.ceara.gov.br/sala-de-
imprensa/noticias/10990-lei-estadual-de-
acesso-a-informacao-completa-dois-anos

27/06/2014

Órgãos devem criar comissões de
gestão das informações públicas

http://www.midianews.com.br/conteudo.
php?sid=1&cid=202216

01/07/2014

Barbosa nega pedido da OAB de 
acesso a informações sobre 
processo eletrônico

http://www.conjur.com.br/2014-jul-
10/barbosa-nega-pedido-oab-acesso-
informacoes-pje

10/07/2014

Decisão do CNJ que negou 
acesso a dados sobre processo 
eletrônico foi destaque

http://www.conjur.com.br/2014-jul-
12/ranking-noticias-cnj-negar-
informacoes-pje-foi-destaque

12/07/2014

Cidadão pode acompanhar gastos
do Senado

http://www.pros.org.br/cidadao-pode-
acompanhar-gastos-do-senado/

25/07/2014

Prefeitura obtém melhor 
avaliação em auditoria da FGV 
sobre acesso a informações 
públicas

http://www.capital.sp.gov.br/portal/notici
a/3479/

28/07/2014

Dados abertos da prefeitura serão
utilizados para novo desafio

http://www2.portoalegre.rs.gov.br/portal
_pmpa_novo/default.php?
p_noticia=171448&DADOS+ABERTOS
+DA+PREFEITURA+SERAO+UTILIZ
ADOS+PARA+NOVO+DESAFIO

30/07/2014

Prefeitura de Curitiba não 
garante total acesso à informação
na internet

http://www.gazetadopovo.com.br/vidapu
blica/conteudo.phtml?
id=1487455&tit=&tit=Portal-da-
prefeitura-deixa-de-cumprir-itens-que-
garantem-total-acesso-a-informacao

30/07/2014

Lei de acesso à informação não 
está sendo cumprida

http://www.inesc.org.br/noticias/noticias-
gerais/2014-1/julho/lei-de-acesso-a-
informacao-nao-esta-sendo-cumprida

01/08/2014

Jornalista Márcia Abreu ouviu de
secretário do governo PT/PMDB 
que Lei de Acesso à Informação 
“só serve para jornalista encher o
saco”

http://goias24horas.com.br/39072-
marcia-abreu-ouviu-de-secretario-
governo-ptpmdb-que-lei-de-acesso-
informacao-serve-para-jornalista-encher-
o-saco/

02/08/2014

Melhorias colocam Portal da 
Transparência de Curitiba entre 
os melhores do País

http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/me
lhorias-colocam-portal-da-transparencia-
de-curitiba-entre-os-melhores-do-
pais/33712

04/08/2014

Evento reflete sobre o acesso à 
informação

http://www.unicamp.br/unicamp/noticias
/2014/08/06/evento-reflete-sobre-o-
acesso-informacao

06/08/2014
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Veja as respostas para 5 pedidos 
de informação feitos pela 
ARTIGO 19

http://www.escoladegoverno.org.br/notic
ias/3530-veja-as-respostas-para-5-
pedidos-de-informacao-feitos-pela-
artigo-19

07/08/2014

Ações do PGDA envolvem 
capacitação de servidores e 
análise de dados

http://www.ifes.edu.br/noticias/5174-
acoes-do-pgda-envolvem-capacitacao-
de-servidores-e-analise-de-dados

11/08/2014

OAB Blumenau convida par ao 
1º Evento de Capacitação 
Popular para o Controle Social 
da Administração Pública Local. 
É a Lei de Acesso à Informação: 
Você sabe usar? Hoje dia 13/08 
às 18h abertura na Sede da OAB.

http://jaimebatistadasilva.blogspot.com.b
r/2014/08/oab-blumenau-convida-par-
ao-1-evento-de.html?
utm_source=feedburner&utm_medium=f
eed&utm_campaign=Feed:
+BlogFotosENotciasDeBlumenau+
(BLOG+FOTOS+E+NOT
%C3%8DCIAS+DE+BLUMENAU)

13/08/2014

Prefeitura de Curitiba deixa 
dados pessoais dos usuários 
expostos

http://www.gazetadopovo.com.br/vidapu
blica/conteudo.phtml?id=1491336

14/08/2014

Metade das câmaras de 
vereadores não possui portal na 
internet

http://www.jogoslimpos.org.br/destaques
/metade-das-camaras-de-vereador-nao-
possuem-portal-na-internet/

15/08/2014

“Tribunal de Contas e RTI 
realizam ação da campanha 
“Transparência, faça essa ideia 
pegar”

http://www.ijui.com/noticias/66018-
tribunal-de-contas-e-rti-realizam-acao-
da-campanha-transparencia-faca-essa-
ideia-pegar.html

15/08/2014

Alerta para a lei de acesso à 
informação

http://tvuol.uol.com.br/video/alerta-para-
a-lei-de-acesso-a-informacao-
04028D9A3562D8895326

15/08/2014

REGINALDO LOPES e CEZAR
CANDUCHO

http://cezarcanduchopt13.blogspot.com.b
r/2014/08/querem-calar-os-educadores-
mineiros.html?spref=bl

17/08/2014

Transparência e fiscalização 
nunca é demais

http://www.jornalminuano.com.br/Visual
izarNoticia/11135/transparencia-e-
fiscalizacao-nunca-e-
demais.aspx#.U_oaEv4u4rk

23/08/2014

A sociedade da informação a luz 
da Lei nº 12.527/2011: os 
servidores públicos e a 
divulgação nominal de suas 
remunerações

http://jus.com.br/artigos/31103/a-
sociedade-da-informacao-a-luz-da-lei-
no-12-527-2011-os-servidores-publicos-
e-a-divulgacao-nominal-de-suas-
remuneracoes

23/08/2014
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TCE-RS capacita professores 
estaduais sobre Lei de Acesso à 
Informação

http://tce-
rs.jusbrasil.com.br/noticias/134888822/t
ce-rs-capacita-professores-estaduais-
sobre-lei-de-acesso-a-informacao

23/08/2014

Justiça enquadra BNDES na Lei 
de Acesso à Informação

http://jornalggn.com.br/noticia/justica-
enquadra-bndes-na-lei-de-acesso-a-
informacao

23/08/2014

PSDB quer explicação de 
Cardozo sobre denúncia

http://www.gazetadopovo.com.br/vidapu
blica/conteudo.phtml?
id=1493672&tit=&tit=PSDB-quer-
explicacao-de-Cardozo-sobre-denuncia

24/08/2014

Você sabe para que serve e como 
funciona a Lei de Acesso à 
Informação

https://pt-
br.facebook.com/portalbrasil/posts/8041
97609632797

25/08/2014

Dados eleitorais de 1945 até hoje
podem ser consultados no portal 
do TSE

http://limpinhoecheiroso.com/2014/08/2
5/dados-eleitorais-de-1945-ate-hoje-
podem-ser-consultados-no-portal-do-tse/

26/08/2014

Ditadura: militares apostam nas 
omissões da verdade

http://www.anistiapolitica.org.br/abap/in
dex.php?
option=com_content&view=article&id=
4060:ditadura-militares-apostam-nas-
omissoes-da-verdade

27/08/2014

Câmara atribui à Operação 
Aprendiz falta de transparência

http://www.folhamax.com.br/politica/ca
mara-atribui-a-operacao-aprendiz-falta-
de-transparencia/19864

28/08/2014

As oportunidade da Plataforma 
de Inteligência Colaborativa 
como um novo Modelo de 
Negócios

http://dotgroup.com.br/as-oportunidade-
da-plataforma-de-inteligencia-
colaborativa-como-um-novo-modelo-de-
negocios/

29/08/2014

Participação popular também é 
tema de projeto em tramitação no
Senado

http://www12.senado.gov.br/noticias/mat
erias/2014/08/29/participacao-popular-
tambem-e-tema-de-projeto-em-
tramitacao-no-senado/imprimir_materia

29/08/2014

Ministerio Público de Góias 
lança site de combate à 
corrupção onde o cidadão poderá
fazer denúncias

http://www.vallenoticias.com.br/noticia/
1036-ministerio-publico-de-goias-lanca-
site-de-combate-a-corrupcao-onde-o-
cidadao-podera-fazer-denuncias.html

30/08/2014

Vereadores aprovam Lei de 
Acesso à Informação em 
Itamaraju

http://www.teixeiranews.com.br/vereado
res-aprovam-lei-de-acesso-a-informacao-
em-itamaraju/

01/09/2014



154

Notificação (Título) Endereço eletrônico Data captura

O dever de transparência e a 
publicação de dados referentes à 
remuneração dos servidores 
públicos

http://jus.com.br/artigos/31606/o-dever-
de-transparencia-e-a-publicacao-de-
dados-referentes-a-remuneracao-dos-
servidores-publicos

02/09/2014

TCE notifica presidente da 
Câmara de São Félix por 
descumprimento da Lei de 
Acesso à informação

http://www.agenciadanoticia.com.br/noti
cias/exibir.asp?
id=8322&noticia=TCE_notifica_preside
nte_da_Camara_de_Sao_Felix_por_desc
umprimento_da_Lei_de_Acesso_a_infor
macao

03/09/2014

MP-GO lança site para que 
cidadão possa denunciar casos de
corrupção

http://www.eldorado790.com.br/noticias/
item/7747-mp-go-lan%C3%A7a-site-
para-que-cidad%C3%A3o-possa-
denunciar-casos-de-corrup
%C3%A7%C3%A3o

04/09/2014

Especialistas apontam que a 
informação é a base para exercer 
direitos e deveres antes e depois 
das eleições

http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/noticia/2
014/09/especialistas-apontam-que-a-
informacao-e-a-base-para-exercer-
direitos-e-deveres-antes-e-depois-das-
eleicoes-4590846.html

05/09/2014

Prefeituras da PB não tem 
transparência total na gestão

http://portalsantoandreemfoco.com.br/in
dex.php?
option=com_content&view=article&id=
15135:prefeituras-da-pb-nao-tem-
transparencia-total-na-
gestao&catid=45:destaques

06/09/2014

Comissão da Verdade do Rio de 
Janeiro pede acesso ao acervo 
histórico durante visita

http://www.stm.jus.br/informacao/agenci
a-de-noticias/item/1906-presidente-do-
stm-recebe-comissao-da-verdade-do-rio

08/09/2014

Secretaria responde a mais de 
97% das demandas enviadas pela
Lei de Acesso à Informação

http://www.sdh.gov.br/noticias/2014/sete
mbro/secretaria-responde-a-mais-de-97-
das-demandas-enviadas-pela-lei-de-
acesso-a-informacao

10/09/2014

Fundação faz balanço dos dois 
anos de implantação da Lei de 
Acesso à Informação

http://portal.fiocruz.br/pt-
br/content/fundacao-faz-balanco-dos-
dois-anos-de-implantacao-da-lei-de-
acesso-informacao

11/09/2014

Resolução amplia acesso a 
documentos e peças de seus 
processos

http://tce-
rs.jusbrasil.com.br/noticias/139177670/r
esolucao-amplia-acesso-a-documentos-e-
pecas-de-seus-processos

12/09/2014
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Eleições 2014: Confira a 
entrevista com o candidato 
Airton da CGTB

http://www.f5news.com.br/176597_eleic
oes-2014-confira-a-entrevista-com-o-
candidato-airton-da-cgtb.html

15/09/2014

MPE investiga descumprimento 
da Lei da Transparência da 
prefeitura e Câmara de Eldorado

http://www.jovemsulnews.com.br/catego
ria/politica/mpe-investiga-
descumprimento-da-lei-da-transparencia-
da-prefeitura-e-camara-de-eldorado

15/09/2014

6ª Regional protocola nova ACP 
para garantir atuação de CMS em
Santo Antônio de Jesus

http://www.defensoria.ba.gov.br/portal/in
dex.php?
site=1&modulo=eva_conteudo&co_cod
=11835

16/09/2014

Falta transparência http://www.diariodoaco.com.br/noticia/8
5050-10/brasil-e-mundo/falta-
transparencia

16/09/2014

Ranking divulgado pelo CNMP 
aponta MP/MT como o segundo 
mais transparente do país

http://www.zakinews.com.br/noticia.php
?codigo=7078

18/09/2014

PGR: norma que regula acesso a 
informações públicas está de 
acordo com a lei

http://noticias.pgr.mpf.mp.br/noticias/not
icias-do-site/copy_of_constitucional/pgr-
norma-do-recife-que-regula-acesso-a-
informacoes-publicas-esta-de-acordo-
com-lei-de-acesso-a-informacao

18/09/2014

Salário de membros do MP deve 
ser divulgado com relação de 
nomes

http://www.caldeiraopolitico.com.br/mat
erias.php?
id=19977&subcategoriaId=14&id=2024
5&

19/09/2014

Em quase 3 anos, ES só teve 
pouco mais de 2 mil pedidos de 
informação

http://g1.globo.com/espirito-
santo/noticia/2014/09/em-quase-3-anos-
es-so-teve-pouco-mais-de-2-mil-
pedidos-de-informacao.html

21/09/2014

“As eleições se transformaram 
em uma corrida pelo dinheiro”, 
diz juiz Márlon Reis

http://www.agoraja.net/?
pg=desc_noticia&id=13389&nome=

22/09/2014

TCE Avalia Portais Das 
Prefeituras E Câmaras De 
Vereadores

http://www.querenciaonline.com/mobile/
desc-noticia.php?
id=14600&dados=2014-09-23%20-
%20TCE%20avalia%20portais%20das
%20prefeituras%20e%20C
%C3%A2maras%20de%20Vereadores

23/09/2014
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Comissão discutirá nos estados 
proposta que revoga Estatuto do 
Desarmamento

http://www2.camara.leg.br/camaranotici
as/noticias/SEGURANCA/474675-
COMISSAO-DISCUTIRA-NOS-
ESTADOS-PROPOSTA-QUE-
REVOGA-ESTATUTO-DO-
DESARMAMENTO.html

23/09/2014

Pesquisadores podem ter acesso a
bases de dados protegidos

http://portal.mec.gov.br/index.php?
option=com_content&view=article&id=
20811

23/09/2014

Horário eleitoral “gratuito”: R$ 
839 milhões a emissoras

http://desacato.info/brasil/horario-
eleitoral-gratuito-r-839-milhoes-a-
emissoras/

24/09/2014

Controles da Administração 
Pública com foco na Lei de 
Acesso à Informação é tema de 
curso

http://blogdowagnergil.com.br/vs1/2014/
09/25/controles-da-administracao-
publica-com-foco-na-lei-de-acesso-a-
informacao-e-tema-de-curso/

25/09/2014

Bastidores de Brasília – Notícias 
do Poder com o jornalista José 
Marcelo

http://folhaz.com.br/opniao/bastidores-
de-brasilia-noticias-poder-com-o-
jornalista-jose-marcelo/

26/09/2014

Leis de Acesso a Informação 
chegam a 100 países em todo o 
mundo, mas desafios continuam

http://www.abraji.org.br/?
id=90&id_noticia=2901

26/09/2014

Crise hídrica em São Paulo: Idec 
usa a Lei de Acesso à 
Informação, faz pedido à Sabesp 
e empresa adia resposta por mais 
dez dias

http://www.idec.org.br/em-acao/em-
foco/crise-hidrica-em-so-paulo-idec-usa-
a-lei-de-acesso-a-informaco-e-faz-
pedido-a-sabesp

26/09/2014

CET diz que implantação de 
ciclovias prioriza conectividade e
equipamentos públicos

http://www.antp.org.br/website/noticias/s
how.asp?npgCode=D6B96E58-05CF-
415E-B47C-F625BF0EEA07

28/09/2014

DILMA ANUNCIA 5 
MEDIDAS PARA COMBATER 
IMPUNIDADE NO BRASIL

http://www.sindsep-pe.com.br/portais-
detalhe/dilma-anuncia-5-medidas-para-
combater-impunidade-no-brasil/46

29/09/2014

Organizações pedem que 
conteúdo de sites governamentais
retorne ao ar

http://retps.org.br/?p=393 30/09/2014

MP/RS: MP e Observatórios 
Sociais do RS assinam convênio 
para ampliar fiscalização da Lei 
da Transparência e da Lei de 
Acesso à Informação

http://www.mprs.mp.br/transparencia/not
icias/id36571.html

02/10/2014
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PSOL pede ao TRE informação 
completa sobre doadores de 
Paulo Câmara

http://blogdomarioflavio.com.br/vs1/psol
-pede-ao-tre-informacao-completa-
sobre-doadores-de-paulo-camara/

03/10/2014

Prédio do Corpo de Bombeiros 
de Santa Maria não conta com 
alvará

http://gaucha.clicrbs.com.br/rs/noticia-
aberta/predio-do-corpo-de-bombeiros-
de-santa-maria-nao-conta-com-alvara-
118970.html

04/10/2014

Sociedade civil cria cada vez 
mais formas de monitorar os atos
de gestão pública pela web

http://sintpq.org.br/index.php/noticias/ite
m/3520-sociedade-civil-cria-cada-vez-
mais-formas-de-monitorar-os-atos-de-
gestao-publica-pela-web

06/10/2014

Ato do CNJ sobre divulgação de 
remuneração no Judiciário é 
válido

http://daniellixavierfreitas.jusbrasil.com.
br/noticias/143504717/ato-do-cnj-sobre-
divulgacao-de-remuneracao-no-
judiciario-e-valido

07/10/2014

Prefeitura e Câmara devem se 
adequar à Lei de Acesso à 
Informação

http://www.jinews.com.br/home/ver.php
?id=241467

08/10/2014

Juristas lançam manifesto 
nacional em apoio à Dilma 13

http://blogdotarso.com/2014/10/09/jurist
as-lancam-manifesto-nacional-em-apoio-
a-dilma-13/

09/10/2014

De Olho nas Metas é 
apresentando em Conferência 
sobre Dados Abertos

http://www.nossasaopaulo.org.br/noticias
/de-olho-nas-metas-e-apresentando-em-
conferencia-sobre-dados-abertos

10/10/2014

O novo perfil da transparência 
nos gastos públicos

http://drvaldinar.jusbrasil.com.br/artigos/
144893929/o-novo-perfil-da-
transparencia-nos-gastos-publicos?
ref=news_feed

10/10/2014

Reunião em Novo Gama define a
criação de grupo de trabalho para
controle social

http://www.mpgo.mp.br/portal/noticia/re
uniao-em-novo-gama-define-a-criacao-
de-grupo-de-trabalho-para-controle-
social#.VD7aufldV8E

13/10/2014

SNCT – Palestra sobre Cidades 
Digitais abre SNCT 2014 na 
Paraíba

http://www.insa.gov.br/noticia-
destaque/snct-palestra-sobre-cidades-
digitais-abre-snct-2014-na-
paraiba/#.VEF5OvldV8E

14/10/2014

TCU aponta “gestão temerária” 
da Petrobras na implantação da 
refinaria

http://www.contasabertas.com.br/website
/arquivos/9844

15/10/2014
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Biblioteca Virtual da FAPESP é 
apresentada como exemplo de 
acesso aberto

http://www.jornalbrasil.com.br/?
pg=desc-
noticias&id=152194&nome=Biblioteca
%20Virtual%20da%20FAPESP
%20%E9%20apresentada%20como
%20exemplo%20de%20acesso
%20aberto

15/10/2014

Dilma nega irregularidades no 
Pronatec e defende melhor 
fiscalização

http://www.nominuto.com/mobile/notici
as/eleicoes-2014/dilma-nega-
irregularidades-no-pronatec-e-defende-
melhor-fiscalizacao/117300/

19/10/2014

Empréstimos secretos: manto 
vergonhoso

http://www.gazetadopovo.com.br/opinia
o/conteudo.phtml?
id=1507492&tit=Emprestimos-secretos-
manto-vergonhoso

20/10/2014

‘Propinoduto': MPPB responde 
ao Fórum, mas pedido de 
investigação feito pelo governo 
ainda é dúvida

http://www.blogdogordinho.com.br/prop
inoduto-mp-responde-ao-forum-mas-
pedido-de-investigacao-feito-pelo-
governo-ainda-e-duvida/

21/10/2014

TJ decide que MP de Contas 
pode requerer documentos

http://www.estadaoalagoas.com.br/fotosl
ide/tj-decide-que-mp-de-contas-pode-
requerer-documentos.htm

22/10/2014

MPF recomenda ao Creci-SP que
disponibilize informações sobre 
gastos com pessoal

http://www.prsp.mpf.mp.br/sala-de-
imprensa/noticias_prsp/23-10-14-mpf-
recomenda-ao-creci-sp-que-
disponibilize-informacoes-sobre-gastos-
com-pessoal

23/10/2014

Em último debate do 2º turno, 
Camilo e Eunício evitam 
polêmicas

http://mobile.opovo.com.br/app/destaque
/index/2014/10/24/4841361/em-ultimo-
debate-do-2-turno-camilo-e-eunicio-
evitam-polemicas.shtml

24/10/2014

Avaliação Nacional de 
Transparência Governamental: 
Uso e Desafios da Lei de Acesso 
à Informação

http://direitorio.fgv.br/eventos/avaliacao-
nacional-de-transparencia-
governamental-uso-e-desafios-da-lei-de-
acesso-a

24/10/2014

A LEI DE ACESSO À 
INFORMAÇÃO EM PORTAIS 
DE TRANSPARÊNCIA 
GOVERNAMENTAIS 
BRASILEIROS

http://ppgci.eci.ufmg.br/news/defesas-
marcadas/defesa-de-dissertacao-
walisson-da-costa-resende

25/10/2014
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Andréa Pachá comenta 
sobrecarga processual do Poder 
Judiciário, em entrevista ao 
Conjur

http://www.conjur.com.br/2014-out-
26/entrevista-andrea-pacha-ouvidora-
tribunal-justica-rj

27/10/2014

Idec arranca da Sabesp primeiras 
informações sobre falta de água

http://correiopaulista.com/2013/idec-
arranca-da-sabesp-primeiras-
informacoes-sobre-falta-de-agua/

28/10/2014

Justiça obriga prefeita Francisca 
Motta a conceder documentos 
para vereadores sobre Canal do 
Frango. Vereadores comentam. 
Ouça

http://www.radioespinharas.com.br/notic
ia.php?codigo=15986

29/10/2014

Câmara de Taubaté passa a 
divulgar salário individual dos 
servidores no portal de web

http://www.ovale.com.br/camara-de-
taubate-passa-a-divulgar-salario-
individual-dos-servidores-no-portal-de-
web-1.568595

30/10/2014

Workshop debate política de 
Open Data da capital gaúcha

http://www2.portoalegre.rs.gov.br/portal
_pmpa_turista/default.php?
p_noticia=173572

31/10/2014

Corrupção: Dilma lança nova 
propostas e esquece antigas

http://www.municipiosbaianos.com.br/no
ticia01.asp?tp=1&nID=15788

02/11/2014

Belém: MPPA promove reunião 
com Iterpa para cumprimento da 
Lei de Acesso às informações

http://www.mppa.mp.br/index.php?
action=Menu.interna&id=4597&class=N

04/11/2014

Flávio Dino elenca políticas 
sociais prioritárias para o 
Maranhão

http://sinalverdecaxias.com/noticia/flavi
o-dino-elenca-politicas-sociais-
prioritarias-para-o-maranhao

05/11/2014

CGE treina servidores sobre 
Serviço de Informação ao 
Cidadão

http://www.piaui.pi.gov.br/noticias/index
/categoria/1/id/17266

06/11/2014

Advocacia-Geral garante 
divulgação de remuneração dos 
servidores do Ibama em portal de
transparência

http://www.agu.gov.br/page/content/detai
l/id_conteudo/305406

07/11/2014

Supremo ficou em segundo lugar
em transparência

http://jota.info/supremo-ficou-em-
segundo-lugar-em-transparencia

08/11/2014

Tribunais burlam lei e escondem 
salário de funcionários

http://www.robsonpiresxerife.com/notas/
tribunais-burlam-lei-e-escondem-salario-
de-funcionarios/#.VGUEQfnF98E

10/11/2014

Legislativo é o Poder menos 
transparente

http://www1.folha.uol.com.br/poder/201
4/11/1546243-legislativo-e-o-poder-
menos-transparente.shtml

11/11/2014
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Um em cada três pedidos de 
acesso à informação não é 
respondido

http://www.nossasaopaulo.org.br/noticias
/um-em-cada-tres-pedidos-de-acesso-
informacao-nao-e-respondido

11/11/2014

Respostas a pedidos da Lei de 
Acesso à Informação chegam a 
70%

http://noticiascabana.blogspot.com.br/20
14/11/lei-de-acesso.html

11/11/2014

Respostas a pedidos da Lei de 
Acesso à Informação chegam a 
70%

http://www.sindicont-rio.org.br/-
Respostas-a-pedidos-da-Lei-de-Acesso-
a-Informacao-chegam-a-
70_not_21247.html

11/11/2014

Rio tem pior desempenho em 
pesquisa para avaliar a 
transparência de portais 
governamentais – Lei nº 
12.527/11 – FGV – 11.11.14

http://www.olibat.com.br/rio-tem-pior-
desempenho-em-pesquisa-para-avaliar-a-
transparencia-de-portais-
governamentais-lei-no-12-52711-fgv-11-
11-14/

12/11/2014

Senado aprova divulgação de 
execução de obras na web

http://politica.estadao.com.br/noticias/ge
ral,senado-aprova-divulgacao-de-
execucao-de-obras-na-web,1591786

12/11/2014

Senado respondeu 100% das 
demandas da Lei de Acesso à 
Informação, diz Renan

https://www12.senado.gov.br/senado/pre
sidencia/noticia/renan-calheiros/senado-
respondeu-100-das-demandas-da-lei-de-
acesso-a-informacao-diz-renan

12/11/2014

Conheça os marcos legais do 
combate a corrupção e também 
faça a sua fiscalização

http://wp.clicrbs.com.br/direitofundamen
tal/2014/11/14/conheca-os-marcos-
legais-do-combate-a-corrupcao-e-
tambem-faca-a-sua-fiscalizacao/?
topo=35,1,1,,,35

14/11/2014

Promotoria requer bloqueio de 
verbas e multa contra prefeito de 
Carrapateira

http://www.blogdogordinho.com.br/pro
motoria-requer-bloqueio-de-verbas-e-
multa-contra-prefeito-de-carrapateira/

14/11/2014

Denise regulamenta Lei de 
Acesso à Informação e cria 
Secretaria de Controle Social

http://coisasdecajazeiras.com.br/?
p=14902

15/11/2014

Companhias de energia do RS 
acumulam multas de R$ 115 
milhões

http://gaucha.clicrbs.com.br/rs/noticia-
aberta/companhias-de-energia-do-rs-
acumulam-multas-de-r-115-milhoes-
122798.html

17/11/2014

Apesar de ordem da CGU, 
BNDES divulga dados 
incompletos sobre Belo Monte

http://amazonia.org.br/2014/11/apesar-
de-ordem-da-cgu-bndes-divulga-dados-
incompletos-sobre-belo-monte/

17/11/2014



161

Notificação (Título) Endereço eletrônico Data captura

Obra na REFAP custou 34,5% 
mais com aditivos de R$ 547 
milhões

http://m.zerohora.com.br/noticia/464425
9/obra-na-refap-custou-34-5-mais-com-
aditivos

18/11/2014

A TORRE DE MARFIM 
TRINCA E A LUZ ENTRA: USP
MOSTRA SALÁRIOS

http://br.okfn.org/2014/11/19/a-torre-de-
marfim-trinca-e-a-luz-entra-usp-mostra-
salarios/

19/11/2014

Lei de Acesso à Informação 
ainda não chegou na DESO

http://www.sindisan.org.br/index.php?
option=com_content&view=article&id=
568:lei-de-acesso-a-informacao-ainda-
nao-chegou-na-deso&catid=30:noticias-
de-ultima-hora&Itemid=28

20/11/2014

PREFEITURA DE TATUÍ 
LANÇA SERVIÇO DE 
INFORMAÇÃO AO CIDADÃO,
NO SITE OFICIAL DO 
MUNICÍPIO

http://tatui.sp.gov.br/noticias/5997/prefei
tura-tatui-lanca-servico-informacao-ao-
cidadao-no-site-oficial-do-municipio

21/11/2014

Congresso Legislativo http://al.go.leg.br/noticias/ver/id/128448/
congresso+legislativo

22/11/2014

Concurso de Redação sobre 
transparência pública movimenta
escolas de Cuiabá

http://www.brasilnoticia.com.br/imprime
.php?cid=41733&sid=95

24/11/2014

Conselho Nacional de Justiça vai
coordenar meta definida em 
reunião da Enccla

http://www.enfoque.com.br/headlines/ag
brasil/112014/20141121212721.asp

24/11/2014

Por mais informações sobre a 
violência contra a mulher

http://artigo19.org/blog/mais-
informacoes-sobre-a-violencia-contra-a-
mulher/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm
_campaign=mais-informacoes-sobre-a-
violencia-contra-a-mulher

25/11/2014

Lei de acesso à informação: 
busca democrática aos dados 
públicos

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,
MI211902,81042-
Lei+de+acesso+a+informacao+busca+de
mocratica+aos+dados+publicos

27/11/2014

Especialistas orientam sobre 
aspectos da Lei Acesso à 
Informação

http://www.cajamarnet.com.br/txt.php?
id=12122

27/11/2014
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3 DICAS PARA GARANTIR 
TRANSPARÊNCIA NA 
GESTÃO DE UM CONSELHO

http://blog.hbconselhos.com.br/3-dicas-
para-garantir-transparencia-na-gestao-
de-um-conselho/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm
_campaign=3-dicas-para-garantir-
transparencia-na-gestao-de-um-conselho

28/11/2014

Reportagem premiada enfoca 
direitos da mulher e saúde 
pública

http://www2.faac.unesp.br/blog/obsmidi
a/2014/11/27/reportagem-premiada-
enfoca-direito-da-mulher/

29/11/2014

Governo manda BNDES recorrer
ao STF para manter sigilo de 
‘empréstimos’ bilionários

http://folhacentrosul.com.br/brasil/6386/
governo-manda-bndes-recorrer-ao-stf-
para-manter-sigilo-de-emprestimos-
bilionarios

30/11/2014

MP e CNMP constroem projetos 
de transparência e combate à 
corrupção

http://www.mppb.mp.br/index.php/notici
as-android/1595-mp-e-cnmp-constroem-
projetos-de-transparencia-e-combate-a-
corrupcao

01/12/2014

Após notificação do CNJ, 
Tribunal de Justiça facilita acesso
a salários

http://www.gazetadopovo.com.br/vidapu
blica/conteudo.phtml?
tl=1&id=1517673&tit=Apos-
notificacao-do-CNJ-Tribunal-de-Justica-
facilita-acesso-a-salarios

02/12/2014

Representantes do TCE/SC 
participam de reunião da 
Audicon, em Brasília

http://www.tce.sc.gov.br/acom-
intranet/noticia/23358/representantes-do-
tcesc-participam-de-reuni%C3%A3o-da-
audicon-em-bras%C3%ADlia

02/12/2014

Site da Prefeitura de Santa Rosa 
receberá Selo de Transparência 
na Internet

http://www.grandesantarosanoticias.com/
site/index.php?r=noticias/ver&id=11332

03/12/2014

PLANALTO ENFIM DIRÁ 
COMO ROSEMARY USAVA O 
CARTÃO CORPORATIVO

http://tribunadainternet.com.br/planalto-
revelara-como-rosemary-usava-seu-
cartao-corporativo/

03/12/2014

Rádio Gaúcha https://pt-
br.facebook.com/radiogaucha/posts/9864
19694705349

04/12/2014

CEI do FUNDEB revela que 
contratação de transporte escolar 
desobedece lei do passe 
estudantil

http://www.portaldelicitacao.com.br/noti
cias/11294-cei-do-fundeb-revela-que-
contratacao-de-transporte-escolar-
desobedece-lei-do-passe-estudantil.html

04/12/2014

O Controle da Administração é 
tema de palestra da CGA na 
Escola Superior de Bombeiros

http://www.corregedoria.sp.gov.br/notici
as/MostraNoti.asp?par=199

05/12/2014
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Prefeitura firma parceria com 
CGU para aprimorar 
transparência e combate à 
corrupção

http://www.macapa.ap.gov.br/noticia.php
?cod=2246

07/12/2014

IPÊ RECEBE CERTIFICADO 
DO TCE POR PRÁTICAS DE 
TRANSPARÊNCIA

http://webcache.googleusercontent.com/s
earch?q=cache:akzt1gde0TkJ:www.ipe-
rs.com.br/noticias_int.php%3Fid
%3D344+&cd=1&hl=pt-
BR&ct=clnk&gl=br

08/12/2014

Procurador vê desafio no 
controle dos empréstimos no 
próximo biênio

http://portalnoar.com/procurador-mpjtce-
diz-que-controle-dos-emprestimos-sera-
desafio-proximo-bienio/

09/12/2014

PT age duro contra corrupção: 
2.226 operações da PF contra 48 
no governo FHC

http://www.jornalatribuna.com.br/?
p=1486

10/12/2014

ARTIGO 19 lança relatório sobre
crise no Sistema Cantareira e 
acesso à informação

http://artigo19.org/blog/artigo-19-lanca-
relatorio-sobre-crise-no-sistema-
cantareira-e-acesso-a-informacao/

10/12/2014

COMUNISTAS promovem 
debates públicos e comentam 
saída de secretário

http://www.bahiaja.com.br/politica/notici
a/2014/12/11/comunistas-promovem-
debates-publicos-e-comentam-saida-de-
secretario,77934,0.html#.VJCUyivF98E

11/12/2014

Prefeituras do Pará ignoram Lei 
da Transparência

http://www.ormnews.com.br/noticia/pref
eituras-do-para-ignoram-lei-da-
transparencia#.VJCWDSvF98E

12/12/2014

LEI DE ACESSO À 
INFORMAÇÃO É 
REGULAMENTADA PELO 
PREFEITO IZAÍAS RÉGIS

http://www.garanhuns.pe.gov.br/lei-de-
acesso-a-informacao-e-regulamentada-
pelo-prefeito-izaias-regis/

13/12/2014

Campinas: Desrespeito à lei, aos 
cidadãos e criminalização de 
manifestantes

http://www.carosamigos.com.br/index.ph
p/cotidiano-2/4695-as-irregularidades-
de-um-processo-de-criminalizacao

15/12/2014

Observatório Social de São José 
lança o Miniguia Prático da Lei 
de Acesso à Informação

http://fetecsc.org.br/2014/12/16/observat
orio-social-de-sao-jose-lanca-o-
miniguia-pratico-da-lei-de-acesso-a-
informacao/

16/12/2014

Sistema de Acesso à Informação 
recebeu reconhecimento 
internacional

http://www.rs.gov.br/conteudo/208610/si
stema-de-acesso-a-informacao-recebeu-
reconhecimento-internacional

17/12/2014

Câmara aprecia oito projetos em 
extraordinária quinta

http://www.jornaldooeste.com.br/cidade/
2014/12/camara-aprecia-oito-projetos-
em-extraordinaria-quinta/1247505/

18/12/2014
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“A transparência não está 
totalmente na pauta do dia”

http://imil.org.br/divulgacao/entrevistas/t
ransparncia-est-totalmente-na-pauta-dia/

20/12/2014

Dívida com servidores é 
improbidade e poderá deixar 
Rosalba Ciarlini inelegível

http://www.gilbertodias.com.br/2014/12/
divida-com-servidores-e-improbidade-
e.html#.VJZUdsBkI

21/12/2014

Ouvidoria atua como instrumento
de gestão para melhoria dos 
serviços

http://www.mt.gov.br/editorias/politica-
governo/ouvidoria-atua-como-
instrumento-de-gestao-para-melhoria-
dos-servicos/132064

23/12/2014

Lei de Acesso à Informação http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/
index.php?
mact=Services,cntnt01,detail,0&cntnt01
articleid=67&cntnt01returnid=15

25/12/2014

Navegação é o problema de sites 
de transparência

http://gazetaonline.globo.com/_conteudo
/2014/12/noticias/politica/1504572-
navegacao-e-o-problema-de-sites-de-
transparencia.html

27/12/2014

Presidente do TCE faz balanço e 
destaca avanço no controle social
da Paraíba

http://www.polemicaparaiba.com.br/pole
micas/presidente-do-tce-faz-balanco-e-
destaca-avanco-no-controle-social-da-
paraiba/

28/12/2014

A publicidade dos atos 
administrativos e o sigilo 
documental no âmbito da 
Agência Nacional de 
Telecomunicações – ANATEL

http://www.conteudojuridico.com.br/arti
go,a-publicidade-dos-atos-
administrativos-e-o-sigilo-documental-
no-ambito-da-agencia-nacional-de-
telecomunicacoes,51895.html

30/12/2014

Rombo: Tribunal de Contas 
rejeita as contas 2012 da 
Prefeitura de Afrânio-PE

http://www.radarnetnoticias.com.br/exibi
r/rombo-tribunal-de-contas-rejeita-as-
contas-2012-da-prefeitura-de-afranio-
pe#.VKbeOSvF98E

31/12/2014

Viabilidade jurídica de se 
fornecer documentos decorrentes
de execução de contratos 
administrativos, com base na Lei 
de Acesso à Informação, sem que
esses tenham sido atestados

http://www.conteudojuridico.com.br/arti
go,viabilidade-juridica-de-se-fornecer-
documentos-decorrentes-de-execucao-
de-contratos-administrativos-com-base-
n,51940.html

02/01/2015

MT avança na transparência das 
informações públicas

http://siprotaf.org.br/artigos/ver/7069/mt
-avanca-na-

05/01/2015

23 municípios do Oeste não 
cumprem Lei de Acesso à 
Informação

http://cgn.uol.com.br/noticia/118967/23-
municipios-do-oeste-nao-cumprem-lei-
de-acesso-a-informacao

07/01/2015
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MUNICÍPIOS DESCUMPREM 
LEI DE ACESSO À 
INFORMAÇÃO

http://tribunadeamoreira.blogspot.com.br
/2015/01/municipios-descumprem-lei-
de-acesso.html

08/01/2015

Maringá fica em 22º lugar no 
ranking de transparência

http://www.maringamais.com.br/?
pag=noticias_maislidas&id=16940

09/01/2015

Projeto obriga identificação de 
responsáveis em entidades e 
órgãos públicos

http://www2.camara.leg.br/camaranotici
as/noticias/ADMINISTRACAO-
PUBLICA/480223-PROJETO-
OBRIGA-IDENTIFICACAO-DE-
RESPONSAVEIS-EM-ENTIDADES-E-
ORGAOS-PUBLICOS.html

09/01/2015

Transparência é deficiente http://www.asc.uem.br/uemnamidia/inde
x.php?
option=com_content&view=article&id=
8477:transparencia-e-
deficiente&catid=13:o-dio-do-norte-do-
paran&Itemid=2

11/01/2015

Defesa barra acesso a dados 
sobre venda de armas a outros 
países no governo Lula

http://folhapolitica.jusbrasil.com.br/notic
ias/160040869/defesa-barra-acesso-a-
dados-sobre-venda-de-armas-a-outros-
paises-no-governo-lula

12/01/2015

MPF defende criação do Portal 
da Transparência na OAB

http://www.opopular.com.br/editorias/po
litica/mpf-defende-cria
%C3%A7%C3%A3o-do-portal-da-
transpar%C3%AAncia-na-oab-1.756285

13/01/2015

Índice medirá transparência do 
Senado a partir de 2015

http://www12.senado.leg.br/noticias/mat
erias/2015/01/14/indice-medira-
transparencia-do-senado-a-partir-de-
2015/tablet

14/01/2015

Blog do Lago https://pt-
br.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=775155762521163&id=2630
42130399198

15/01/2015

“Diário” avaliou se sites de cinco
prefeituras e câmaras da região 
cumprem critérios da Lei de 
Acesso à Informação

http://diariodesantamaria.clicrbs.com.br/
rs/economia-
politica/noticia/2015/01/diario-avaliou-
se-sites-de-cinco-prefeituras-e-camaras-
da-regiao-cumprem-criterios-da-lei-de-
acesso-a-informacao-4681924.html

15/01/2015
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Apenas 20% das prefeituras do 
RS cumprem Lei de Acesso à 
Informação

http://www.querenciaonline.com/index.p
hp?pg=desc-
noticia&id=15660&nome=Apenas-20--
das-prefeituras-do-RS-cumprem-Lei-de-
Acesso-a-Informacao

15/01/2015

Câmara de Vereadores de 
Salvador não divulga prestação 
de contas em site como manda 
Lei

http://www.aratuonline.com.br/noticias/c
amara-de-vereadores-de-salvador-nao-
divulga-prestacao-de-contas-em-site-
como-manda-lei/

16/01/2015

CÂMARA. Cechin quer mais 
transparência na Casa

http://www.claudemirpereira.com.br/201
5/01/camara-cechin-quer-mais-
transparencia-na-casa/#axzz3PTsAWisp

17/01/2015

MPE/AL ajuiza nova ação contra
a Assembleia por falta de 
transparência nas contas do 
Legislativo; super salários são 
mantidos escondidos

http://sertao24horas.com.br/site/index.ph
p?
option=com_content&view=article&id=
9763:2015-01-20-22-32-
49&catid=1:agricultura&Itemid=289

20/01/2015

Sabesp se nega a cumprir Lei de 
Acesso à Informação (LAI) e 
esconde contratos

http://educacaopolitica.com.br/2015/01/2
1/sabesp-se-nega-a-cumprir-lei-de-
acesso-a-informacao-lai-e-esconde-
contratos/

21/01/2015

Nota Fiscal Paulista não tem 
política de privacidade

http://www.linhadireta.org.br/noticia/p/?
acao=vernoticia&id=44157

22/01/2015

Governo lança pesquisa para 
aprimorar Portal da 
Transparência

https://dio.es.gov.br/site/noticias/visualiz
ar/895

23/01/2015

ÀS CEGAS – Sindicato quer 
auditoria na Secretaria de 
Educação para saber quantos 
professores existem

http://www.blogdoacelio.com.br/01/geral
/as-cegas-sindicato-quer-auditoria-na-
secretaria-de-educacao-para-saber-
quantos-professores-existem/

26/01/2015

Obtenção da informação por 
meio de canal ou procedimento 
específico

http://www.canalabertobrasil.com.br/noti
cias/obtencao-da-informacao-por-meio-
de-canal-ou-procedimento-especifico/

27/01/2015

BRASIL AGUARDA LEI DE 
PROTEÇÃO DE DADOS 
PESSOAIS

http://24horaspb.com/Portal/home/anunc
iantes/2013-09-11-07-13-14/item/10023-
brasil-aguarda-lei-de-protecao-de-dados-
pessoais

29/01/2015

Comissão Mista de Reavaliação 
de Informações divulga súmulas 
sobre acesso à informação

http://www.cgu.gov.br/noticias/2015/01/
cmri-divulga-sumulas-sobre-acesso-a-
informacao

31/01/2015
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Acesso à Informação http://cnpq.br/pt/acesso-a-
informacao;jsessionid=89F79DAF35258
AD7E9B5A68713465CAE

02/02/2015

MPMA propõe Ação contra três 
municípios e seus gestores por 
violarem a LRF e a Lei de 
Acesso à Informação

http://www.willianmarinho.com.br/2015/
02/mpma-propoe-acao-contra-tres-
municipios.html?
utm_source=feedburner&utm_medium=f
eed&utm_campaign=Feed%3A+com
%2FzKNW+(Willian+Marinho+-
+Jornalismo+e+Variedades)

03/02/2015

Corregedoria determina que 
Sabesp entregue contratos de 
demanda firme à Pública

http://www.livreimprensa.com.br/correge
doria-determina-que-sabesp-entregue-
contratos-de-demanda-firme-a-publica/

03/02/2015

Ouvidor Geral do TCE-MT alerta
gestores para cumprimento da 
Lei de Acesso a Informação

http://www.tce.mt.gov.br/conteudo/show
/sid/73/cid/39016/t/Ouvidor%2BGeral
%2Bdo%2BTCE-MT%2Balerta
%2Bgestores%2Bpara%2Bcumprimento
%2Bda%2BLei%2Bde%2BAcesso%2Ba
%2BInforma%E7%E3o

04/02/2015

Vereador vai à Justiça contra a 
SMTT por desrespeito à Lei da 
informação…

http://www.marcoaureliodeca.com.br/20
15/02/05/vereador-vai-a-justica-contra-a-
smtt-por-desrespeito-a-lei-da-
informacao/

05/02/2015

Procuradores participam do 
Curso Prático de Gestão da 
Transparência Acesso à 
Informação Pregão Presencial e 
Gestão Tributária

http://www.pge.se.gov.br/procuradores-
participam-do-curso-pratico-de-gestao-
da-transparencia-acesso-a-informacao-
pregao-presencial-e-gestao-tributaria/

06/02/2015

A pedido do MP, município 
goiano faz correções no portal da
transparência

http://webcache.googleusercontent.com/s
earch?
q=cache:iLPM6I4fuv8J:www.observator
iodearaguari.com/2015/02/a-pedido-do-
mp-municipio-goiano-
faz.html+&cd=1&hl=pt-
BR&ct=clnk&gl=br

08/02/2015

Dívida da ALE com os alagoanos
é de ética política e respeito ao 
dinheiro público

http://webcache.googleusercontent.com/s
earch?q=cache:0H4ehkiYV-
kJ:programacidadania.com.br/divida-da-
ale-com-os-alagoanos-e-de-etica-
politica-e-respeito-ao-dinheiro-publico/
+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br

09/02/2015
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MPE/AL e Focco/AL cobram 
transparência à Assembleia 
Legislativa

http://www.tribunadosertao.com.br/2015/
02/mpeal-e-foccoal-cobram-
transparencia-a-assembleia-legislativa/

10/02/2015

Professor Bibiano pede que 
CMM convoque diretor do 
Manaustrans para explicar 
construção e sinalização de 
ciclovia do Boulevard

http://www.cmm.am.gov.br/professor-
bibiano-pede-que-cmm-convoque-
diretor-do-manaustrans-para-explicar-
construcao-e-sinalizacao-de-ciclovia-do-
boulevard/

11/02/2015

Tomada de Preço – 2015 http://www.goiasturismo.go.gov.br/toma
da-de-preco-2015/

13/02/2015

Metade dos municípios 
maranhenses não cumpre a Lei 
da Transparência

http://www.oimparcial.com.br/app/notici
a/politica/2015/02/15/interna_politica,16
7106/metade-dos-municipios-
maranhenses-nao-cumpre-a-lei-da-
transparencia.shtml

15/02/2015

PL 356/15 http://www.camara.gov.br/proposicoesW
eb/prop_mostrarintegra?
codteor=1300189&filename=PL+356/20
15

18/02/2015

Governo convoca população a 
participar de pesquisa sobre o 
Portal da Transparência

https://dio.es.gov.br/site/noticias/visualiz
ar/962

19/02/2015

Nova forma de relação entre 
cidadãos e a cidade: DataPOA e 
Open Data Day

http://globotv.globo.com/eptv-sp/jornal-
da-eptv-1a-edicao-sao-
carlosararaquara/v/dia-nacional-do-
dados-abertos-e-realizado-neste-sabado-
21/3983167/

21/02/2015

Ouvidoria do TCE/SC atinge 
96% de resolutividade em 2014

http://www.tce.sc.gov.br/acom-intranet-
ouvidoria/noticia/23557/ouvidoria-do-
tcesc-atinge-96-de-resolutividade-em-
2014

23/02/2015

ACESSO À INFORMAÇÃO: 
CGU MANDA PEDIDO DE 
PLANILHAS DA CAPES PARA
A GAVETA

http://br.okfn.org/2015/02/24/acesso-a-
informacao-cgu-manda-pedido-da-capes-
para-a-gaveta/

24/02/2015

CGE e OGE definem ações para 
ampliar diálogo com o cidadão

http://www.piaui.pi.gov.br/noticias/index
/categoria/1/id/18346

25/02/2015

Transparência: Totem exclusivo 
garante acesso a informações 
públicas

http://www.palmeiradasmissoes-
rs.com.br/index.php?
option=com_content&task=view&id=19
50&Itemid=53

25/02/2015
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Folha do Sertão https://pt-
br.facebook.com/folhadosertao/posts/796
139267135296

28/02/2015

É da sua conta a necessária 
transparência nos gastos públicos

http://m.bananeirasagora.com.br/noticias
/politica/e-da-sua-conta-a-necessaria-
transparencia-nos-gastos-publicos.html

02/03/2015

Mantido veto à divulgação da 
análise da água de rios

http://www.cmc.pr.gov.br/ass_det.php?
not=24266

02/03/2015

MP lança edital de licitação para 
elaboração dos projetos 
complementares para a 
construção do Complexo de João
Pessoa

http://www.mppb.mp.br/index.php/notici
as-android/99-procuradoria-geral/1807-
mp-lanca-edital-de-licitacao-para-
elaboracao-dos-projetos-
complementares-para-a-construcao-do-
complexo-de-joao-pessoa

03/03/2015

Brasileiros pouco acessam 
informações sobre setor público

http://portal.metodista.br/gestaodecidade
s/noticias/brasileiros-pouco-acessam-
informacoes-sobre-setor-
publico/app_view

04/03/2015

Planos devem ao SUS mais de 
R$ 740 mi em ressarcimentos

http://www.unidas.org.br/planos-devem-
ao-sus-mais-de-r-740-mi-em-
ressarcimentos-/53351/detalhe-noticia-
saude

06/03/2015

Lei de Acesso à Informação gera 
nova “lista suja” do trabalho 
escravo

http://blogdosakamoto.blogosfera.uol.co
m.br/2015/03/06/lei-de-acesso-a-
informacao-gera-nova-lista-suja-do-
trabalho-escravo/

06/03/2015

Professora municipal usa Lei de 
Acesso à Informação para cobrar 
informações de Rosinha

http://blogclaudioandrade.blogspot.com.
br/2015/03/professora-municipal-usa-lei-
de-acesso.html

07/03/2015

Lei de Acesso à Informação 
possibilita acesso à “nova lista 
suja” do trabalho escravo

http://www.inpacto.org.br/2015/03/lei-
de-acesso-a-informacao-possibilita-
acesso-a-nova-lista-suja-do-trabalho-
escravo/

09/03/2015

TCE-RS lança animação sobre 
LAI

http://webcache.googleusercontent.com/s
earch?
q=cache:xnH7_JguRcAJ:www1.tce.rs.go
v.br/portal/page/portal/tcers/administraca
o/gerenciador_de_conteudo/noticias/TC
E-RS%2520lan%25E7a%2520anima
%25E7%25E3o%2520sobre
%2520LAI+&cd=1&hl=pt-
BR&ct=clnk&gl=br

11/03/2015



170

Notificação (Título) Endereço eletrônico Data captura

Idec e os planos de saúde http://www.unidas.org.br/idec-e-os-
planos-de-saude-/53477/detalhe-noticia-
saude

11/03/2015

Sabesp divulga grandes 
consumidores de água, mas 
censura informações

http://www.carosamigos.com.br/index.ph
p/cotidiano-2/4898-sabesp-divulga-
contratos-de-grandes-consumidores-de-
agua-mas-censura-informacoes

12/03/2015

Prefeitura adota pacote de 
medidas para fortalecer política 
de transparência

http://www.blumenau.sc.gov.br/secretari
as/secretaria-de-gestao-
governamental/segg/prefeitura-adota-
pacote-de-medidas-para-fortalecer-
politica-de-transparencia92

13/03/2015

A LAI como ferramenta para 
prevenir riscos aos negócios

http://www3.ethos.org.br/cedoc/a-lai-
como-ferramenta-para-prevenir-riscos-
aos-negocios/#.VQsxko7F98E

14/03/2015

Prefeito de Colíder desrespeita a 
Lei de acesso à informação; 
vereador denúncia ao MP

http://www.nortaonoticias.com.br/region
al/117789/Prefeito+de+Colider+desrespe
ita+a+Lei+de+acesso+a+informacao;
+vereador+denuncia+ao+MP

16/03/2015

AMT de Rio Verde comprova 
cumprimento da Lei de Acesso à 
Informação e MP arquiva 
inquérito

http://www.mpgo.mp.br/portal/noticia/a
mt-de-rio-verde-comprova-
cumprimento-da-lei-de-acesso-a-
informacao-e-mp-arquiva-
inquerito#.VmTyKbiDGko

17/03/2015

A importância da lei de acesso à 
informação para a transparência e
accountability democrática

http://jus.com.br/artigos/37265/a-
importancia-da-lei-de-acesso-a-
informacao-para-a-transparencia-e-
accountability-democratica

17/03/2015

I Seminário Sobre a Lei de 
Acesso à Informação

https://www.ddrh.ufg.br/n/79537-i-
seminario-sobre-a-lei-de-acesso-a-
informacao?locale=en

18/03/2015

AMOSC AVALIA APLICAÇÃO 
DAS LEIS DA 
TRANSPARÊNCIA E ACESSO 
À INFORMAÇÃO NA REGIÃO

http://www.amosc.org.br/noticias/index/
ver/codNoticia/271805/codMapaItem/42
484

19/03/2015

“Quem estuda corrupção deu 
risada do pacote de Dilma”, diz 
pesquisadora

http://www.alagoinhashoje.com.br/quem
-estuda-corrupcao-deu-risada-do-pacote-
de-dilma-diz-pesquisadora/

19/03/2015

PGR dá parecer contrário a 
mandado do BNDES para 
impedir TCU de ter acesso a 
empréstimos secretos

http://www.psdb.org.br/pgr-da-parecer-
contrario-mandado-bndes-para-impedir-
tcu-de-ter-acesso-emprestimos-secretos/

20/03/2015
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Governador sanciona Lei de 
Acesso à Informação e empossa 
novos auditores

http://gilbertolimajornalista.blogspot.co
m.br/2015/03/governador-sanciona-lei-
de-acesso.html

20/03/2015

Lei estadual de acesso à 
informação entra em vigor

http://marrapa.com/lei-estadual-de-
acesso-a-informacao-entra-em-vigor/

21/03/2015

MISTÉRIO NA CÂMARA, 
COM SUMIÇO DOS DADOS 
DE PASSAGENS AÉREAS

http://tribunadainternet.com.br/misterio-
na-camara-com-sumico-dos-dados-de-
passagens-aereas/

23/03/2015

Acre não apresenta 
regulamentação de Lei de Acesso
à Informação, revela CGU

http://contilnetnoticias.com.br/2015/03/2
3/transparencia-cgu-mostra-acre-sem-
regulamentacao-de-lei-de-acesso-a-
informacao/

23/03/2015

I Seminário Sobre a Lei de 
Acesso à Informação e II 
Seminário Sobre Acessibilidade 
Na UFG – Inscrições abertas!

https://www.emac.ufg.br/n/79786-i-
seminario-sobre-a-lei-de-acesso-a-
informacao-e-ii-seminario-sobre-
acessibilidade-na-ufg-inscricoes-abertas

25/03/2015

Lei de Acesso à Informação será 
debatida na Famecos

http://www.tola.com.br/site/2015/03/25/l
ei-de-acesso-a-informacao-sera-
debatida-na-famecos/

25/03/2015

Entidades pretendem fiscalizar os
portais de transparência

http://www.crcpr.org.br/new/content/dia
Dia/anterior.php?id=1841

26/03/2015

Divulgação dos salários na USP 
reflete momento favorável à 
liberdade de expressão, diz 
advogada

http://novoemfolha.blogfolha.uol.com.br
/2015/03/27/divulgacao-dos-salarios-na-
usp-reflete-momento-favoravel-a-
liberdade-de-expressao-diz-advogada/

27/03/2015

Campistas pedem informação à 
Prefeitura sobre contrato com 
fornecedor

http://www.jornalterceiravia.com.br/noti
cias/campos_dos_goytacazes/67143/cam
pistas-pedem-informacao-a-prefeitura-
sobre-contrato-com-fornecedor...

30/03/2015

OAB/RS reafirma necessidade de
transparência em campanha de 
efetivação da Lei de Acesso à 
Informação

http://www.oabrs.org.br/noticias/oabrs-
reafirma-necessidade-transparencia-em-
campanha-efetivacao-lei-acesso-
informacao/17584

30/03/2015

TCE aprova com ressalvas contas
de 2013 da Autarquia 
Educacional de Salgueiro

http://tribunacariri.com.br/tce-aprova-
com-ressalvas-contas-de-2013-da-
autarquia-educacional-de-salgueiro/

30/03/2015

Mecanismo de avaliação popular 
é aplicado ao Portal da 
Transparência

http://www.blumenau.sc.gov.br/secretari
as/secretaria-de-gestao-
governamental/segg/blumenau-tera-o-
primeiro-portal-da-transparencia-com-
mecanismo-de-avaliacao-popular70

31/03/2015



172

Notificação (Título) Endereço eletrônico Data captura

Governo lança portaria e recria 
“lista suja” do trabalho escravo

http://www.cutpr.org.br/destaque-
central/1230/governo-lanca-portaria-e-
recria-lista-suja-do-trabalho-escravo

02/04/2015

Gasto de quase R$ 10 milhões na
construção do Estádio 
Independência voltará a ser 
investigado

http://www.caracafm.com.br/#/gasto-de-
quase-r-10-milhoes-na-construcao-do-
estadio-independencia-voltara-a-ser-
investigado/

06/04/2015

Mais de 250 mil pedidos de 
acesso a informações do governo
federal foram respondidos em 3 
anos

http://macdatanews.com/mais-de-250-
mil-pedidos-de-acesso-a-informacoes-
do-governo-federal-foram-respondidos-
em-3-anos/

06/04/2015

Saiba como a Lei de Acesso à 
Informação pode facilitar a sua 
vida

http://m.zerohora.com.br/284/noticias/47
35773/saiba-como-a-lei-de-acesso-a-
informacao-pode-facilitar-a-sua-vida

08/04/2015

CIDADÃO PODE RECEBER 
POR E-MAIL ANDAMENTO 
DE PROJETOS DA ALESP

http://www.edmirchedid.com.br/noticia.p
hp?c=1&n=3049

09/04/2015

Câmara Municipal de Teresina 
descumpre Lei de Acesso à 
Informação

http://www.oolho.com.br/noticias/noticia
/camara-municipal-de-teresina-
descumpre-lei-do-acesso-a-informacao

09/04/2015

TRT-SP lança página para 
facilitar o acesso a informações 
de interesse público

http://www.seac-
abc.com.br/noticias/mostrar.php?
codigo=14867

10/04/2015

Página 340 • 10/04/2015 • DJMA http://www.jusbrasil.com.br/diarios/8947
1616/djma-10-04-2015-pg-340

10/04/2015

MPF/MG recomenda 
cumprimento da lei de acesso à 
informação em concursos 
públicos

https://pt-
br.facebook.com/Euvoupassar/posts/833
705936704428

13/04/2015

Reinaldo adere ao Brasil 
Transparente, mas não publica 
prestação de contas de 2015

http://www.topmidianews.com.br/politic
a/noticia/reinaldo-adere-ao-brasil-
transparente-mas-nao-presta-contas-em-
2015

14/04/2015

A OAB E A DEMOCRACIA – 
Mauro Santayana

http://www.jornaldototonho.com.br/a-
oab-e-a-democracia-mauro-santayana/

15/04/2015
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Estudo do TCE-RS avalia 
transparência dos portais dos 
Municípios

http://webcache.googleusercontent.com/s
earch?
q=cache:2MavfpabFiYJ:www1.tce.rs.go
v.br/portal/page/portal/tcers/administraca
o/gerenciador_de_conteudo/noticias/Estu
do%2520do%2520TCE-RS%2520avalia
%2520transpar%25EAncia%2520dos
%2520portais%2520dos%2520Munic
%25EDpios+&cd=1&hl=pt-
BR&ct=clnk&gl=br

15/04/2015

Acesso à Informação http://www.arneiroz.ce.leg.br/transparen
cia/acesso-a-informacao

17/04/2015

Nilton Santos protocola projeto 
que prevê a fiscalização das 
obras públicas do município

http://www.limeira.sp.leg.br/imprensa/no
ticia.php?id=5382

17/04/2015

Curso “Rumo a uma cultura de 
acesso: lei de acesso à 
informação”

http://monitoriafabci.blogspot.com.br/20
15/04/curso-rumo-uma-cultura-de-
acesso-lei-de.html

19/04/2015

A NOVA GASOLINA – 
ADITIVAÇÃO

http://www.forumxt600.com.br/forum/vi
ewtopic.php?
f=14&t=39809&p=1109826

22/04/2015

Sobre a Lei de Acesso http://acessoainformacao.enap.gov.br/sob
re-a-lei-de-acesso-a-
informacao;jsessionid=BD045017466A3
C47832AF4FA489DF792

22/04/2015

Portal da Transparência é tema 
de palestra em seminário 
internacional

http://www.cgu.gov.br/noticias/2015/04/
portal-da-transparencia-e-tema-de-
palestra-em-seminario-internacional

24/04/2015

STF decide que divulgação de 
salário de servidores é 
constitucional

http://tablet.opovo.com.br/app/opovo/ca
nais/politica/2015/04/24/5028923/stf-
decide-que-divulgacao-de-salario-de-
servidores-e-constitucional.shtml

24/04/2015

Transparência: apenas 31% dos 
portais das Prefeituras do RN 
tem informações de 2015

http://vozdeareiabranca.com.br/2015/04/t
ransparencia-apenas-31-dos-portais-das-
prefeituras-do-rn-tem-informacoes-de-
2015/

25/04/2015

Tribunal de Contas adota ordem 
cronológica para pagar 
fornecedores

http://www.correiodogranderecife.com.b
r/tribunal-de-contas-adota-ordem-
cronologica-para-pagar-fornecedores/

26/04/2015

Sem Transparência, municípios 
do RN podem perder recursos

http://www.mossorohoje.com.br/noticias/
929//

27/04/2015
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Vereador entra na Justiça para 
que Sanasa cumpra Lei de 
Acesso à Informação

http://cartacampinas.com.br/2015/04/ver
eador-entra-na-justica-para-que-sanasa-
cumpra-lei-de-acesso-a-informacao/

28/04/2015

Em plena crise hídrica, Sabesp 
vendeu água com desconto para 
“grandes clientes”

http://linhadireta2.hospedagemdesites.ws
/noticia/p/?id=45659

29/04/2015

Quase 40% dos MPs do país não 
divulgam os salários dos 
servidores com transparência

http://www.informacaopublica.org.br/no
de/3349

29/04/2015


