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Mesa: Instrumentos de transparência e combate à corrupção: o papel da 
imprensa e da sociedade civil organizada



Sobre a Transparência Brasil



O que fazemos?

Controle social Integridade

Transparência

Informações 
qualificadas

Promover a transparência e 

o controle social e 

contribuir para a 

integridade do poder 

público



Fiscalização da gestão pública



O que tem sido feito para 
combater à corrupção?

● Corrupção é o terceiro problema que 
mais preocupa os brasileiros (Datafolha 
- Set/2018)

● Afeta outras áreas como saúde e 
educação

● Reformas concentradas no nível 
nacional

● Carência de ações no nível subnacional



Como o cidadão pode fiscalizar o 
poder público?



Denúncias em ouvidorias

● Tribunal de Contas Estadual de SP
- Fiscaliza contratos celebrados com os municípios e com o Estado de SP

● Ministério Público de SP
- Recebe denúncias envolvendo fatos praticados por outros órgãos e por 

agentes públicos

● A atuação desses órgãos dá sequência a ação fiscalizadora da sociedade civil



Lei de Acesso a Informação - LAI

● Lei 12.527/2011

● Assegura a todo cidadão brasileiro acesso à informações de relevância pública

● Sigilo é exceção

● A quem se aplica?

○ Poderes executivo, legislativo e judiciário
○ Cortes de Contas e Ministério Público
○ Autarquias, fundações, empresas públicas, e demais entidades controladas direta ou 

indiretamente pelo governo
○ Entidades privadas sem fins lucrativos no que concerne seu vínculo com o governo



Transparência ativa

● Estrutura organizacional, endereços, 
telefones e horários de funcionamento

● Receitas e despesas

● Processos licitatórios e contratos 
celebrados

● Dados de programas, ações, projetos e 
obras de órgãos e entidades

Fonte,  http://ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/transparencia/portal-da-transparencia

http://ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/transparencia/portal-da-transparencia


Pedido via lei de acesso a informação

● Qualquer cidadão pode realizar um pedido de informação pública

● Pedidos podem ser feitos pessoalmente ou pelo E-SIC

● Órgãos não podem negar pedidos baseados no requerente

● Resposta pode vir por meio eletrônico, preferencialmente em formato aberto



E o que a sociedade civil organizada 
deve fazer para ajudar o cidadão?



Tecnologias cívicas

● Ferramentas que aproximam cidadão 
de governos. 

○ Ex: sites, apps, bots

● Troca de informações qualificadas 

○ Governo: prestar contas

○ Cidadão: mostrar o que a 
administração não consegue 
acompanhar

GOVERNO

CIDADÃOS



E como se viabiliza isso?



Como se viabiliza isso?

● Transparência
○ Cumprimento da LAI
○ Publicidade como regra

● Dados abertos
○ Formato não proprietário
○ Legíveis por máquinas
○ Documentados
○ Digitalização das informações

● Dados abertos permitem 
transformações em grande escala



Casos



● Relatório do uso de transporte privado 
pelos servidores da Prefeitura de São 
Paulo

● Dados obtidos por pedido via Lei de 
Acesso a Informação

● Evidências de corridas que duraram mais 
de um dia e para fins privados 

● Resultado: revisão do método de 
pagamento das corridas

1. Análise de dados



● App de monitoramento de obras de 
escolas e creches

● Aumenta em 5% as chances de uma 
obra ser concluída

● Alimentado com dados em transparência 
ativa do Governo Federal

● Fácil e intuitivo: 

Alertas >> Governo Local >> FNDE >> CGU

www.tadepe.org.br



● Tecnologia + fiscalização in loco

● Parceria com a rede OSB em 21 
municípios

● Foram verificados problemas no processo 
de prestação de contas pelo ente 
municipal

● Mais de R$ 1 milhão economizados em 
apenas uma obra



Novos projetos

● Plataforma de visualização de 
dados de compra de merenda 
e de empresas fornecedoras

● Desenvolvimento de 
metodologias de avaliação de 
risco

● Objetivo é facilitar o acesso a 
dados públicos e levantar red 
flags 



Bot Rango

● Rango: bot para coleta de 
informações sobre merenda 
escolar

● Objetivo é facilitar o envio de 
dados pelos cidadãos



Fale com o Rango :)

facebook.com/falecomRango

https://www.facebook.com/falecomRango/


Obrigada
Para saber mais sobre os projetos e contribuir, escreva acesse:
www.transparencia.org.br

Contato: jvoigt@transparencia.org.br

http://www.transparencia.org.br

