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RECOMENDAÇÃO Nº 001/2018 

Autor: Controladoria Geral do Município 

Destinatário: Prefeito Municipal – Jonas Pudewell 

Assunto: Adequação da Lei Municipal 976/2013 conforme quesitos avaliados pela 
CGU na Escala Brasil Transparente e aprimoramento dos mecanismos de 
controle e transparência 

 
 
 
I – MOTIVAÇÃO 

 
A presente recomendação deriva da necessidade de adequação da Lei Municipal 

976/2013 que “DISPÕE SOBRE O ACESSO À INFORMAÇÃO PREVISTO NO INCISO XXXIII, DO 
CAPUT, DO ART. 5º, NO INCISO II, DO § 3º, DO ART. 37 E NO § 2º, DO ART. 216, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.”, no que diz respeito a avaliação realizada pela Controladoria 
Geral da União através da Escala Brasil Transparente – EBT no período de 05/07/2016 a 
28/09/2016. 
 
 
II – BASE LEGAL 

 
Norteiam o presente instrumento as normas aplicadas pela Controladoria Geral 

da União na Escala Brasil Transparente, bem como os princípios constitucionais esculpidos 
no inciso XXXIII do artº. 5º da Carta Magna, regulamentado pela Lei 12.527/2011. 
 
 
III – RECOMENDAÇÕES 

 
A Escala Brasil Transparente (EBT) é uma metodologia para medir a 

transparência pública em estados e municípios brasileiros. A EBT foi desenvolvida para 
fornecer os subsídios necessários ao Ministério da Transparência, Fiscalização e 
Controladoria-Geral da União (CGU) para o exercício das competências que lhe atribuem os 
artigos 59 da Lei Complementar nº 101/2000 e 41 (I) da Lei de Acesso à Informação, assim 
como os artigos 68 (II) do Decreto nº 7.724/2012 e 18 (III), do Decreto nº 8.910/2016. 

A EBT avalia o grau de cumprimento de dispositivos da Lei de Acesso à 
Informação (LAI). A partir da EBT, a CGU pretende aprofundar o monitoramento da 
transparência pública e gerar um produto que possibilite o acompanhamento das ações 
empreendidas por estados e municípios no tocante ao direito de acesso à informação. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7724.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/D8910.htm
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No período de 05/07/2016 a 28/09/2016 a CGU realizou a 3ª Edição da Escala 
Brasil Transparente. 

O município de José Boiteux além de ter sido avaliado nesta 3ª Edição também 
fora avaliado na 2ª Edição, que ocorreu no período de 27/07/2015 a 13/10/2015, sendo que 
podemos perceber uma expressiva evolução passando de uma nota 8,47 para 9,16, sendo 
que o município deixou de cumprir apenas dois itens da avaliação, conforme pode se 
verificar na Ficha Técnica de Avaliação em anexo. 

Com o intuito de aprimorar os mecanismos de controle e transparência a 
Controladoria Geral do Município de José Boiteux RECOMENDA ao chefe do Poder Executivo, 
que envie ao Poder Legislativo, Projeto de Lei, para alterações pontuais na Lei Municipal 
976/2013 com vistas ao saneamento das inconformidades detectadas na Escala Brasil 
Transparente. 

 
A seguir expomos algumas sugestões para adequação da legislação: 
 

a) Inclusão do inciso IV ao art. 15, com a seguinte redação: 
“IV - definição do formulário padrão, disponibilizado em meio físico e 
eletrônico, que estará à disposição na Internet e no Serviço de Informação ao 
Cidadão - SIC.” 
 

b) Inclusão do artigo 15-A: 
“Art. 15-A. Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do 
agente público:  

I - recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, 
retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente 
de forma incorreta, incompleta ou imprecisa;  

II - utilizar indevidamente, subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, 
alterar ou ocultar, total ou parcialmente, informação que se encontre sob sua 
guarda, a que tenha acesso ou sobre que tenha conhecimento em razão do 
exercício das atribuições de cargo, emprego ou função pública;  

III - agir com dolo ou má-fé na análise dos pedidos de acesso à 
informação;  
IV - divulgar, permitir a divulgação, acessar ou permitir acesso indevido 

a informação classificada em grau de sigilo ou a informação pessoal;  
V - impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de 

terceiro, ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por 
outrem;  

VI - ocultar da revisão de autoridade superior competente informação 
classificada em grau de sigilo para beneficiar a si ou a outrem, ou em prejuízo 
de terceiros; e  

VII - destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes 
a possíveis violações de direitos humanos por parte de agentes do Estado.  
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§ 1º. Atendido o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido 
processo legal, as condutas descritas no caput serão consideradas, para fins 
do disposto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, infrações 
administrativas. 
 
§ 2º. Pelas condutas descritas no caput, poderá o agente público responder, 
também, por improbidade administrativa. 

 
A cobrança por mais transparência tem crescido no Brasil em ritmo acelerado 

nos últimos anos. A promoção da transparência e do acesso à informação é considerada 
medida indispensável para o fortalecimento da democracia e para a melhoria da gestão 
pública.  

Com as medidas apresentadas, além de adequar a legislação municipal as 
exigências da Escala Brasil Transparente, a municipalidade estará aprimorando seus 
mecanismos de controle e transparência. 

 
 

IV – PRAZO PARA ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES 

 
As providências aqui elencadas deverão ser tomadas no prazo máximo de 20 

dias, e comunicadas formalmente ao Controle Interno. 
 
 

José Boiteux/SC, 07 de novembro de 2018. 
 
 
 
 

MIGUEL AMADEU FUSINATO 
CRA/SC 10.058 

Agente de Controle Interno 


