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DECRETO Nº 001, DE 02 DE JANEIRO DE 2017. 
 

 

 

EMENTA: Dispõe sobre o Portal Oficial 

da Transparência do Poder Executivo 

Municipal, e dá outras providências.” 

 

 

 

 

  O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BODOCÓ, ESTADO DE 

PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais;  

 

  CONSIDERANDO que a Transparência Administrativa está fundamentada no 

direito que todos têm de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, 

ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 

responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade 

e do Estado – Base legal: Inciso XXXIII, do Art. 5º CF/88; 

 

   CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos 

deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar 

nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores 

públicos – Base legal: Caput e § 1º do Art. 37 da CF/88; 

 

   CONSIDERANDO que cabe ao Poder Público assegurar o direito dos 

usuários reclamarem sobre a prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a 

manutenção de serviços de atendimento ao usuário e na realização de avaliação periódica, 

externa e interna, da qualidade dos serviços – Base legal: § 3º, Inciso I, do Art. 37 CF/88; 

 

   CONSIDERANDO o direito de acesso dos usuários a registros 

administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e 

XXXIII, bem como § 3º, Inciso II, do Art. 37 CF/88; 

 

   CONSIDERANDO que é responsabilidade da administração pública, na 

forma da lei, fazer a gestão da documentação governamental e franquear sua consulta a 

quantos dela necessitem, conforme inciso V, § 2º, do Art. 216 CF/88. 

    

   CONSIDERANDO que a Transparência Administrativa é eminentemente 

de base tecnológica, o que impõe novos modelos de gestão da informação e documental, 

exige acessibilidade permanente a documentos oficiais a qualquer tempo, requer mão-de-obra 

especializada e continuamente atualizada para fazer cumprir uma extensa legislação, sistemas 

avançados de publicação, armazenamento de dados e divulgação de informações, a fim de 

disponibilizar aos cidadãos, fornecedores, órgãos de fiscalização e controle externo, em tempo 

real, os documentos e atos oficiais que se sujeitam ao princípio constitucional da publicidade. 
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   CONSIDERANDO que a Transparência Administrativa faz parte da nova 

arquitetura da Administração Pública e tem por elemento comum a preocupação com a 

disponibilização de informação aos cidadãos de forma integrada e gratuita; 

 

   CONSIDERANDO que, ao pesquisar os fundamentos na legislação pátria, 

identificou-se no ordenamento jurídico brasileiro as seguintes disposições: 

 

I – É dever do poder público fornecer acesso à INFORMAÇÃO PÚBLICA nos termos do 

inciso XXXIII, art. 5º da CF/88, que assim dispõe: todos têm direito a receber dos órgãos 

públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão 

prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 

imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; 

 

II – É dever do poder público fazer a PUBLICIDADE LEGAL dos atos oficiais, nos termos do 

caput do art. 37 da CF/88 que assim dispõe: a administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: § 1º - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos 

públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo 

constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades e 

servidores públicos; 

 

III – É dever do poder público garantir o ACESSO DOS USUÁRIOS A REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS E A INFORMAÇÕES sobre atos de governo, observado o disposto no 

art. 5º, X e XXXIII; 

 

IV – É dever do poder público promover mecanismos para o exercício da DEMOCRACIA 

PARTICIPATIVA ou da participação popular e do controle social, 

 

  CONSIDERANDO que, especificamente em relação à transparência administrativa, a 

Constituição Federal, ainda dispõe dos seguintes preceitos: 

 

I - Art. 30. Compete ao Município: 

Inciso III – instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas 

rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos 

fixados em lei: 

 

II - Art. 31. (...) 

§ 3º - As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias, anualmente, à disposição de 

qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a 

legitimidade, nos termos da lei; 

 

III - Art. 74 (...) 

§ 2º - Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na 

forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante  o Tribunal de Contas da 

União. 
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   CONSIDERANDO que, na legislação infraconstitucional, busca referências 

que dão suporte à pesquisa realizada, e da Lei nº 8.666/93 recolheu:  

 

I - Art. 4º (...) 

Todos quantos participem de licitação promovida pelos órgãos ou entidades a que se refere o 

art. 1º têm direito público subjetivo à fiel observância do pertinente procedimento 

estabelecido nesta lei, podendo qualquer cidadão acompanhar o seu desenvolvimento, desde 

que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. 

 

II - Art. 7º (...) 

§ 8o  Qualquer cidadão poderá requerer à Administração Pública os quantitativos das obras 

e preços unitários de determinada obra executada. 

 

III - Art. 15. (...) 

§ 6o Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço constante do quadro geral em 

razão de incompatibilidade desse com o preço vigente no mercado. 

 

IV - Art. 41. (...) 

§ 1o  Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade 

na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data 

fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e 

responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no 

§ 1o do art. 113. 

 

    CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 101/00, alterada pela Lei 

Complementar nº 131/09 (...) dispõe:  

 

I - Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla 

divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de 

diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório 

Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões 

simplificadas desses documentos. 

Parágrafo único.  A transparência será assegurada também mediante: (Redação dada pela 

Lei Complementar nº 131, de 2009): 

I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os 

processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e 

orçamentos;  (Incluído pela LEI COMPLEMENTAR Nº 131, DE 2009). 

II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de 

informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios 

eletrônicos de acesso público; (Incluído pela LEI COMPLEMENTAR Nº 131, DE 2009). 

III – adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda a 

padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao disposto no 

art. 48-A. (Incluído pela LEI COMPLEMENTAR Nº 131, DE 2009). 

 

II -  Art. 48-A.  Para os fins a que se refere o inciso II do parágrafo único do art. 48, os entes 

da Federação disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a informações 

referentes a: (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009). 

 I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da 

execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20131-2009?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20131-2009?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20131-2009?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp131.htm#art2
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dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço 

prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao 

procedimento licitatório realizado; (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009). 

II – quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, 

inclusive referente a recursos extraordinários. (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 

2009). 

 

CONSIDERANDO Que outras disposições infraconstitucionais dispõem: 

 

1) As Contas Públicas, que são demonstrações contábeis, financeiras e administrativas 

instituídas pela Lei Federal nº 9.755/98, deverão ser divulgadas mensalmente na 

internet; 

2) Os avisos e cópias de edital de licitação na modalidade pregão instituídos pelos inciso 

I e IV do Art. 4º da Lei nº 10.520/00 no órgão oficial do respectivo ente federado e na 

internet;  

3) Os avisos e editais de licitação na modalidade pregão nas contratações de bens e 

serviços comuns, realizadas em decorrência de transferências voluntárias de recursos 

públicos da União, decorrentes de convênios ou instrumentos congêneres, ou 

consórcios públicos instituídos pelo Decreto Federal nº 5.504/05, deverão ser 

publicados na forma do art. 17, inclusive na internet; 

 

DECRETA: 

 

  Art. 1º - Fica criado o Portal Oficial da Transparência do Poder Executivo 

Municipal, plataforma tecnológica que reúne o Diário Oficial Eletrônico do Município, o 

Painel da Transparência, o sistema de divulgação de informações sobre a execução 

orçamentária e financeira e outros conteúdos de transparência e relacionamento com o 

cidadão. 

 

  Art. 2º - O Portal Oficial da Transparência poderá disponibilizar outros 

sistemas, subsistemas e divulgar outros conteúdos conforme o interesse público, além dos que 

são disponibilizados inicialmente. 

 

  Art. 3º - O acesso ao Portal Oficial da Transparência é gratuito, deverá ser 

efetuado por meio de endereço eletrônico do site oficial do município, também por atalho em 

imagem gráfica, conhecida como banner, com identidade visual específica, constante da 

página inicial do sítio oficial da Prefeitura. 

 

  Art. 4º - O Portal Oficial da Transparência tem por objetivo promover a 

transparência da gestão pública e estimular a participação popular e o controle social, 

divulgando informações em linguagem simples, navegação amigável, de modo que qualquer 

pessoa possa ter ampla noção sobre a aplicação do dinheiro público. 

 

  Art. 5º - A divulgação no Portal Oficial da Transparência é exclusivamente 

para fins de controle social. 

 

  Art. 6º - Os dados e informações veiculadas no Portal Oficial da 

Transparência formam o banco de dados de transparência do Poder Executivo Municipal. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp131.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp131.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp131.htm#art2
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  Art. 7º - A gestão do Portal Oficial da Transparência fica a cargo da 

Secretaria de Administração Municipal. 

 

   Art. 8º - O Portal Oficial da Transparência disponibilizará: 

 

I- As edições do Diário Oficial Eletrônico; 

II- O Painel de Transparência de divulgação de leis, decretos, portaria, 

resoluções, outros atos administrativos, avisos de licitações, editais de 

licitação, resultados de licitações e demais e contratações diretas, 

extratos de contratos, instrumentos de planejamento – PPA, LDO e 

LOA – relatórios de responsabilidade fiscal, contas públicas e extratos 

de convênios; 

III-  Informações sobre execução orçamentária e financeira; 

IV- Além dos atos referentes ao Poder Executivo, será disponibilizado 

Caderno Legislativo no Diário Oficial Eletrônico do Município, sendo a 

responsabilidade de autoria do material divulgado única e 

exclusivamente do Poder Legislativo. 

 

  Art. 9º – A divulgação de leis e dos atos oficiais em painel de transparência 

não substitui a publicação prevista em lei. 

 

  Art. 10 – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

  Art. 11 – Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

 

 

Gabinete do Prefeito, em 02 de Janeiro de 2017. 

 

 

 

 

Túlio Alves Alcântara 

Prefeito Municipal 

 

 

 


