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Por que fiscalizar?
Tudo que o Estado produz ou entrega em
serviços para a sociedade é custeado com
o dinheiro de cidadãos pagadores de impostos. Sabemos que existem inúmeros
casos de mau uso dos recursos públicos.
Desvios ocorrem em todas as esferas, tanto por corrupção quanto por ineficiência de
gestão e incompetência de governantes.
Existem entidades públicas criadas para
fiscalizar o uso do dinheiro público. As mais
conhecidas são os órgãos de controle interno e externo governamental, tais como
as controladorias e os tribunais de contas.
Além desses, compete constitucionalmente aos Poderes Legislativos fiscalizar a
atuação dos demais Poderes, exercendo o
papel originário de controle externo.
Sabemos que esse papel fiscalizador é, em
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regra, negligenciado pelas Câmaras Municipais, Assembleias Legislativas e até
mesmo pelo Congresso Nacional. O NOVO
quer mudar isso.
Dentro da Câmara Federal, somos a única
bancada que possui uma área inteiramen-

te dedicada a fiscalizar o Poder Público!
Queremos multiplicar esse esforço. Sabemos que o cidadão é quem está mais capacitado a entender as peculiaridades locais
e a identificar possíveis irregularidades.
Cada morador de cada localidade brasileira pode verificar, de imediato, o atraso
na construção de uma escola, a paralisação inadvertida da obra de uma creche
ou o desvio de finalidade na utilização de
verbas de publicidade. Um cidadão atento
pode perceber, por exemplo, que uma empresa licitante não tem experiência alguma
na área para a qual se candidata a prestar
serviço, que pertence a parentes do governante ou que sequer exista de fato.
Este guia pretende criar os meios para unir
esforços entre cidadãos engajados e dispostos a denunciar, fiscalizar e colaborar
para a boa e legítima gestão dos recursos
públicos.
Manual de Fiscalização Cidadã - 2021

Apresentamos aqui um manual prático
que informa:
Como encontrar as informações
que mostram por quem, porque
e onde os recursos públicos estão sendo aplicados;
Quais checagens podem ser feitas pelo cidadão para conferir a
correta utilização dos recursos;
Como e para onde podem ser
encaminhadas denúncias sobre
o mau uso do dinheiro público.

Junte-se a nós.
Um NOVO modo de lidar
com a coisa pública
está só começando!

Parte 1:
Saiba como o dinheiro público é gasto onde você mora
Ferramentas de Transparência:
Conheça os principais locais onde é possível acessar informações sobre recursos
públicos geridos pelo seu estado ou município.
Os recursos podem ser geridos de diferentes formas, segundo a sua origem:

sos sejam recebidos da União, via
convênios ou outros tipos de transferências.

O estado ou município pode gerir
recursos próprios, quando provenientes dos impostos que arrecada;

Essa diferenciação será muito relevante
quando tratarmos, na última seção, do
encaminhamento de denúncias.

Ou transferidos, quando oriundos
de transferência voluntária de outro ente. É muito comum, especialmente em municípios de pequeno
porte, que grande parte dos recurManual de Fiscalização Cidadã - 2021

Agora vamos falar sobre 4 ferramentas de
transparência que vão te ajudar a saber
como o dinheiro público é gasto onde você
mora:
7

Portal da Transparência do Governo Federal;

mente por órgãos e entidades da
Administração Pública Federal em
aquisição e contratação de obras
e compras governamentais, em
pagamento de salários e diárias a
servidores, em gastos feitos com
cartões de pagamento do governo
federal, entre outros.

Portal de Convênios;
Painel de obras do Ministério da
Educação; e
Sistema de Monitoramento de
Obras do Ministério da Saúde.

As Transferências, que são recursos federais aplicados mediante
transferência financeira da União
para estados, municípios ou até
diretamente para entidades privadas sem fins lucrativos e outras
instituições.

1ª Ferramenta de Transparência:
Portal da Transparência do Governo Federal

O Portal da Transparência (www.portaldatransparencia.gov.br) tem informações
sobre os gastos do governo federal, que
podem ser divididos em dois grandes grupos:

Os módulos de consulta do Portal vão detalhar esses gastos e transferências a partir de diferentes perspectivas:
Benefícios ao Cidadão: Nome e localização de todos os beneficiários de programas assistenciais,

Os Gastos Diretos, que são os recursos federais aplicados diretaManual de Fiscalização Cidadã - 2021
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como o Bolsa Família ou o Auxílio
Emergencial. É possível pesquisar
beneficiários específicos por nome
completo, período de pagamento,
estado, município e valor.

cional ao Estado. Um exemplo é a
construção de uma escola.
Emendas Parlamentares: Relação
das emendas parlamentares por
autor e localidade. É possível ver
detalhes sobre como os recursos
de cada emenda são gastos.

Cartões de Pagamento: Gastos
feitos por meio do Cartão de Pagamento do Governo Federal
(CPGF), que é um meio de pagamento utilizado pelo governo que
funciona de forma similar ao cartão de crédito que utilizamos em
nossas vidas, porém dentro de limites e regras específicas.

Convênios: Informações sobre as
transferências voluntárias realizadas para estados, municípios e Organizações Não Governamentais
(ONGs). Detalha o objeto, a vigência e os valores repassados.

Despesas: Gastos dos órgãos públicos, para sua manutenção ou
realização de investimentos. São
exemplos de despesas de manutenção a contratação de serviços
de limpeza, fornecimento de luz,
água e telefone. Já as despesas de
investimento agregam valor adiManual de Fiscalização Cidadã - 2021

Estados e Municípios: Informações
de benefícios ao cidadão, convênios e despesas filtradas por localidade. É a melhor opção para uma
visão sobre os recursos recebidos
por determinado município. Além
dessas informações, apresenta
também relatórios de auditorias
9

já realizadas nas prefeituras.

Viagens a Serviço: Detalhamento das diárias e passagens aéreas pagas a servidores públicos em
missões oficiais.

Recursos Transferidos: Na perspectiva da União, apresenta a distribuição de recursos por transferências constitucionais, legais
(incluindo royalties) e voluntárias
para estados, municípios e ONGs.

Glossário:
Emendas Parlamentares: Instrumento
que deputados e senadores têm para
participar da elaboração do orçamento
anual, que tem o objetivo de atender as
demandas dos estados que representam.
No Portal da Transparência, é possível
verificar a relação das emendas
parlamentares por autor e localidade,
inclusive com detalhes sobre como os
recursos de cada emenda são gastos.

Licitações e Contratos: Relação
dos contratos e licitações do governo federal, informando preço,
produto, favorecido, datas, modalidade de aquisição / contratação
e órgão comprador.
Orçamento: Consulta ao orçamento autorizado, por órgão.

Convênios: Acordos feitos entre União e
entidades governamentais dos demais
entes da Federação, ou organizações
não-governamentais, para transferência
de recursos financeiros a serem utilizados
na execução de um objetivo comum.

Servidores: Dados de remuneração e lotação dos servidores públicos federais.

Manual de Fiscalização Cidadã - 2021
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Caso prático:
Checando os recursos federais recebidos pelo meu município
Por que fazer isso?
Definir a fonte dos recursos - seja federal, estadual ou municipal - é fundamental
para investigarmos qualquer suspeita, pois nos indica quem é o responsável por
fiscalizar o gasto investigado.
Órgãos responsáveis por supervisionar os gastos:
GASTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS

GASTOS FEDERAIS
Congresso Nacional

Câmaras de Vereadores

Tribunal de Contas da União (TCU)

Assembleias Estaduais

Controladoria-Geral da União (CGU)

Ministérios Públicos dos Estados

Ministério Público Federal (MPF)

Tribunais de Contas dos Estados e
Municípios

Manual de Fiscalização Cidadã - 2021
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Passo 1:
Acesse o Portal da Transparência em www.portaldatransparencia.gov.br.
Passo 2:
Clique em Estados e Municípios e depois em Consulta.

Passo 3:
Selecione seu município pelo nome.
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Passo 4:
Selecione o ano que deseja analisar.

Passo 5:

Glossário:

Veja na tela inicial os números agregados,
tais como o total de recursos repassados
em benefícios assistenciais para cidadãos
do município e os valores recebidos em
transferências. É possível também visualizar
os relatórios de auditorias já realizadas no
município.

Manual de Fiscalização Cidadã - 2021

13

Auditorias: Os relatórios de auditoria
são documentos produzidos pelas áreas
técnicas da Controladoria-Geral da
União, órgão de controle interno do
Poder Executivo Federal. Nos relatórios,
é possível visualizar os resultados das
auditorias realizadas e as recomendações
que devem ser cumpridas pelos órgãos e
entidades fiscalizados.

Passo 6:
Na seção de Convênios e outros acordos na localidade, clique em Detalhar convênios.
Passo 7:
Nessa tela, já existe, como padrão, além do filtro no município, um filtro de período.
Caso queira alterar o filtro de período, é só clicar no botão de Período da última
liberação de recurso e selecionar outro intervalo de tempo.
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Passo 8:
Atualize a consulta e veja na tabela apresentada o detalhamento de cada convênio
no período, com informações quanto ao tipo de instrumento, objeto, órgão federal
responsável, datas de vigência e valor repassado. É possível adicionar ou suprimir
colunas nessa tabela, e exportá-la para um formato de planilha (Excel, por
exemplo).
Passo 9:
Clique em Detalhar e veja mais informações sobre algum convênio específico, tais
como as ordens bancárias referentes a cada repasse. Nesta tela de detalhe ainda
é possível dizer à CGU se o objeto do convênio foi entregue e se é compatível com o
valor investido.
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Caso prático:
Visualizando beneficiários do Bolsa Família no meu município
Por que fazer isso?
O Bolsa Família e outros programas federais de assistência social possuem prérequisitos que precisam ser cumpridos para que o cidadão se beneficie deles.
Infelizmente, é comum que pessoas mal intencionadas utilizem esses programas
de forma irregular, ações que podemos coibir com denúncias e investigações
aos dados públicos. Durante a pandemia, por exemplo, o governo federal evitou
a perda de R$ 7,1 bilhões em fraudes no auxílio emergencial, valendo-se das
denúncias recebidas pela Controladoria-Geral da União e dos cruzamentos de
informações.
Passo 1:
Acesse o Portal da Transparência em www.portaldatransparencia.gov.br.
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Passo 2:
Clique no botão do módulo de Benefícios ao Cidadão e, em seguida, em Consulta.

Passo 3:
Na tela seguinte é apresentada uma tabela de municípios, com os valores totais
pagos no período selecionado. Você pode buscar seu município ou utilizar os botões
de filtro à esquerda para pesquisar ou alterar o período ou outros parâmetros.
Primeiro filtre o Tipo de Benefício para Bolsa Família.
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Passo 4:
Agora, selecione um município para entrar na tela de detalhamento. Nessa tela,
você verá as informações de cadastro de todos os beneficiários do município, com o
respectivo valor pago no período.
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Para o cidadão, serão úteis duas áreas do
site: Os Painéis Gerenciais e o Acesso Livre.
Aprofundaremos os principais recursos de
cada uma nesta seção.

2ª Ferramenta de Transparência:
Portal de Convênios

Painéis Gerenciais

Informações detalhadas sobre o gasto de
recursos recebidos por estados e municípios do governo federal podem ser obtidas
na Plataforma +Brasil, criada pelo Ministério da Economia: http://plataformamaisbrasil.gov.br.
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São 3 painéis com informações agregadas
sobre as transferências federais para estados e municípios. O primeiro deles é o
Painel de Transferências Abertas.
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Este painel traz informações mais gerais
sobre as transferências. No exemplo acima, vemos dados do município de Bauru
(SP). O menu do lado esquerdo apresenta
filtros que podem ser aplicados e controlam todas as visualizações do painel. Na
tela principal vemos que Bauru tem 13 propostas, das quais 3 foram aprovadas e se
converteram em transferências efetivas,

estando todas em execução no momento.
Isso significa que o dinheiro, um total de
R$852,7 mil, já foi repassado, e a prefeitura está executando os projetos.

Veja que está disponível também um link
externo para outra seção da Plataforma
+Brasil, a ser abordada na próxima seção,
onde será possível aprofundar o entendimento desses instrumentos.

tado, município, ministério e natureza jurídica do convenente. Ao clicar em Filtros
Adicionais, é aberta uma tela com outros
filtros muito importantes. É possível, por
exemplo, identificar todas as transferências que decorreram de emendas de um
parlamentar específico:

A tabela na parte inferior traz detalhes
dessas transferências, incluindo o ministério que repassou os recursos, os objetivos
e as datas de vigência:

Dentre os filtros disponíveis no menu à
esquerda, pode-se pesquisar por ano, esManual de Fiscalização Cidadã - 2021
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No menu superior, outras visualizações são
possíveis. Há uma página específica para
os atos preparatórios das transferências,
onde há detalhes sobre a aprovação do
Manual de Fiscalização Cidadã - 2021

projeto e seu estágio de execução. Outra
página (Instrumentos Assinados) exibe
vários detalhes sobre a movimentação financeira, incluindo os empenhos e ordens
21

bancárias criadas.

nel de Obras, com informações específicas
sobre as obras que são objeto das transferências voluntárias, o Painel de Indicadores, com indicadores de gestão (focados
nos órgãos concedentes) e o Painel Parlamentar, com mais informações agregadas
relacionadas às emendas parlamentares.

Vale ressaltar que todos os filtros já aplicados são mantidos nessas telas.
Além do Painel Transferências Abertas,
outros 3 painéis estão disponíveis: o Pai-

Glossário:
Empenho: É a reserva de valores
monetários autorizados para atender um
objetivo específico.

Acesso Livre
específica, incluindo os resultados obtidos
e a prestação de contas realizada.

Nesta área é possível obter praticamente
todos os detalhes de uma transferência
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O menu superior traz todas as subseções
disponíveis:
Dados da Proposta: Dados gerais,
texto da justificativa para o repasse, objetivos, valores previstos
e repassados, vigência, situação
atual e atores envolvidos (responsáveis do lado do convenente e do
concedente).
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Plano de Trabalho: Informações sobre o cronograma e planejamento
do projeto, etapas de desembolso
dos recursos e pareceres preliminares.
Requisitos: Documentação apresentada no ato da celebração do
convênio.
23

Projeto Básico / Termo de Referência: Documentações preliminares
às contratações.

fotos, relatórios, avaliação dos resultados atingidos e o parecer do
órgão concedente acerca da regularidade do cumprimento.

Execução Concedente: Documentos relacionados à transferência
efetiva dos recursos financeiros,
do concedente para o convenente,
tais como Notas de Empenho, Ordens Bancárias ou Termos Aditivos
ao instrumento original.
Execução Convenente: Documentos relacionados à execução das
obras, projetos ou serviços que são
objetos dos acordos. Nesta seção
estão os contratos que foram firmados pelo convenentes com empresas privadas, incluindo as notas
fiscais apresentadas.
Prestação de Contas: Traz documentos comprobatórios da execução dos contratos, podendo conter
Manual de Fiscalização Cidadã - 2021
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Caso prático:
Identificando convênios relevantes no meu município e
investigando seus resultados
Por que fazer isso?
A maioria das políticas públicas de educação, infraestrutura e saúde dependem
dos convênios, instrumentos pelos quais órgãos e entidades da Administração
Pública Federal transferem recursos para órgãos ou entidades públicas ou
privadas sem fins lucrativos. O uso dos painéis gerenciais da Plataforma +Brasil
permite ao cidadão identificar obras, serviços e bens custeados com esses
recursos, suas proporções e a etapa das suas execuções.

Passo 1:
Vamos consultar no Painel Transferências Abertas os convênios firmados em 2013
com o município de Taubaté/SP.

Manual de Fiscalização Cidadã - 2021
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Perceba que os 3 filtros escolhidos aparecem na área em verde à esquerda da
imagem.
Já na área inferior temos alguns detalhes das 4 transferências:
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A partir da utilização dos filtros e de uma avaliação preliminar das informações
disponíveis, vamos nos aprofundar em um contrato de repasse específico,
clicando em Acesso Livre. Isso vai nos levar à página de consulta detalhada das
transferências. Neste caso, escolhemos o convênio nº 785552.
Passo 2: Visualizando os dados gerais da proposta
Na tela de análise detalhada, atente para este menu superior, onde estarão todas
as informações da transferência selecionada:

Veja que cada item do menu tem subitens, que dividem as informações em outras
páginas.
A primeira seção de informações, Dados da Proposta, contém as informações
básicas do convênio:
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Por essas informações, vemos que se trata de um repasse de recursos do então
Ministério das Cidades para a Prefeitura de Taubaté (SP), para recapeamento
de vias públicas. É uma obra de engenharia no valor de R$975.384,20, sendo
que R$789.800,00 foram encaminhados pelo ministério e R$185.584,20 são
recursos próprios da prefeitura. O Convênio, iniciado em 2013, teve vigência de
aproximadamente 7 anos, e foi concluído em 2020.
Há a informação, ainda, da conta bancária que foi utilizada para movimentar o
dinheiro, sob responsabilidade da prefeitura.
No subitem Participantes vemos quem são as pessoas responsáveis, pelo ministério
e pela prefeitura:
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Passo 3: Detalhando o Plano de Trabalho
Nesta seção de informações, vemos diversos documentos criados na etapa de
planejamento da obra, como o cronograma físico, de desembolso e pareceres
técnicos. Por exemplo, no Cronograma Físico temos a localização exata de onde
será realizada a obra, além das etapas de execução.
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Passo 4: Detalhando o Projeto Básico
Nesta seção temos acesso a toda documentação do projeto básico e do termo de
referência utilizados. No exemplo abaixo, temos uma imagem do cronograma inicial
de execução das obras:

Vale ressaltar que esse documento, de 2013, somente previa 2 meses para a
execução completa do recapeamento, embora o período de vigência do convênio
seja de 2013 a 2020.
Manual de Fiscalização Cidadã - 2021
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Passo 5: Entendendo melhor a execução
Na seção Execução Convenente, é possível ver que o Convênio original sofreu
recorrentes alterações, que modificaram tanto os prazos originais quanto os valores
de repasse federal de contrapartida municipal.

No subitem Processo de Execução vemos detalhes das licitações ocorridas.
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Nos botões à direita das compras podemos ver ainda mais detalhes, tais como os
documentos de licitação e os dados das empresas contratadas.
No subitem Contratos/Subconvênio, temos acesso aos contratos firmados, sendo
possível detalhar a documentação relacionada.

No subitem Relatórios de Execução, vemos todos os documentos que foram
anexados pelo convenente ao longo da execução das obras.
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Perceba que esses documentos só começaram a ser anexados em 2017, o que
mostra que o convênio ficou parado durante muitos anos. Esse ponto pode ser um
objeto de questionamento ao gestor público.
Passo 6: Acesso à Prestação de Contas
Nesta seção, veremos os documentos encaminhados pelo convenente para
comprovar a regular aplicação dos recursos, bem como os pareceres emitidos pelo
órgão concedente atestando o cumprimento dos objetivos.
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No subitem Cumprimento do Objeto encontra-se o certificado, assinado pelo órgão
concedente, de que a execução da obra ocorreu em conformidade com o previsto.

Os demais subitens trazem informações e declarações adicionais. Um subitem
importante é o de Pareceres, que contém, neste exemplo, a opinião técnica de
fiscais da Caixa Econômica Federal sobre a regularidade da obra.
Manual de Fiscalização Cidadã - 2021
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3ª Ferramenta de Transparência:
Obras do Ministério da Educação

Informações detalhadas sobre obras financiadas com recursos federais do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação
podem ser acessadas a partir do painel de
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obras do Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério
da Educação (SIMEC): http://simec.mec.
gov.br/painelObras/.
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Na página acima, escolha um estado para
monitorar e selecione-o com o botão esquerdo do mouse. Na tela abaixo, preen-

cha os campos em branco que achar pertinente com os detalhes da localidade que
pretende investigar.

Consideremos que você é morador de
Campinas (SP). Preocupado com a pauta
da educação, você pretende acompanhar

as obras que estão sendo executadas ao
longo da cidade. Ao preencher os campos,
você irá se deparar com um painel resumido.

Manual de Fiscalização Cidadã - 2021
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No caso em análise, temos uma série de
obras canceladas e concluídas – estas indisponíveis na imagem acima. Noutros
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casos, também poderão ser observadas
obras em execução e obras não iniciadas.
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O quadro resumo apresenta as seguintes
informações:

tar maiores informações ou apresentar uma denúncia.

Localização: Endereço dela; útil
para quem pretende realizar uma
fiscalização presencial.

Tipo: Natureza do projeto, que
pode variar de construções de
escolas de educação infantil até
construção de quadras desportivas, escolas técnicas e outras.

Esfera: Âmbito da obra, que pode
ser municipal, federal ou estadual; útil para quem pretende solici-

Valor Previsto: Projeção de gastos, calculada previamente e extraída dos projetos que

Nome: Identificação da obra;
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fundamentaram a construção da
escola.

so da obra, em termos de repasse
financeiro.

Valor Pago pelo FNDE: Valor repassado pela União, a partir do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, à construção da obra.

Ao selecionar o quadro com o botão esquerdo, você terá acesso ao painel que
contém mais detalhes. No canto esquerdo, você poderá encontrar: dados da obra,
como informações da obra, licitação e contratação; e informações sobre o acompanhamento da obra, como vistorias, recursos e execução financeira.

Percentual de Execução: Progres-
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Da tela acima – intitulada Informações da
Obra, você pode extrair informações contidas no painel resumido, acrescidas de

endereço detalhado e da situação do termo/convênio que pautou a construção da
escola.

Na página intitulada Licitação você pode
descobrir detalhes do processo licitatório

que permitiu a escolha do fornecedor, tais
como os detalhes do projeto e a previsão
de gastos.
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Da tela acima – intitulada Contratação,
você pode descobrir quem forneceu o serviço – conhecido como Fornecedor. No caso,
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a Administração Pública fechou contrato
com a Construtora Alpha Vitoria Ltda, em
13 de outubro de 2016, com o prazo de vigência de 429 dias.
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Na página intitulada Vistorias, você pode
encontrar fotografias das obras. Mesmo
que você pretenda realizar uma vistoria
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presencial, é interessante verificar as imagens para compará-las com a realidade
que você vai encontrar.
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Na tela acima – intitulada Recursos, você
encontrará os detalhes sobre os repasses
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
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Educação à construção da obra. A informação é valiosa, principalmente em casos
nos quais a obra ainda está sendo executada.
45

Finalmente, na página intitulada Execução Financeira, você poderá encontrar os
pormenores dos repasses realizados pelo
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estado ou município. Aproveite a oportunidade para abrir as notas fiscais e procurar
mais detalhes sobre o serviço prestado.
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4ª Ferramenta de Transparência:
Obras do Ministério da Saúde

Informações sobre as obras financiadas
com o suporte do Ministério da Saúde, que
transfere os recursos em parcelas aos es-
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tados e municípios, podem ser acessadas
a partir do Sistema de Monitoramento de
Obras Fundo a Fundo (SISMOB):
https://sismobcidadao.saude.gov.br/.
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Nesta página, escolha o estado e município que pretende monitorar. Consideremos que você é morador de Florianópolis.
Questionando-se sobre os investimentos
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em saúde pública realizados pelo Ministério da Saúde na região, você preenche os
campos município e unidade da federação.
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Na imagem em questão, temos uma obra
cancelada e outra em ação preparatória
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– um momento que antecede o início da
execução.
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como: informações do proponente, informações da proposta e outro – como informações de endereço, dados da execução
da obra e fotografias.

Ao pressionar o botão esquerdo do mouse
sobre determinada obra intitulada, você
irá se deparar com os detalhes do serviço,
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Com essas informações em mãos, você
poderá:
Procurar mais informações sobre
o fornecedor;
Estudar os documentos da contratação; e
Estimar se o preço cobrado pelo
serviço foi razoável.

Verificações simples, por vezes,
podem apontar a ocorrência de
sobrepreço ou corrupção.
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Parte 2:
E se a informação não estiver disponível?
Veja como fazer um pedido de acesso à informação.
Pedido de acesso à informação
de entes do Poder Executivo Federal

i

Pedido de acesso à informação:

gredo de justiça ou que possam prejudicar
a segurança nacional.

Aprenda como solicitar informações caso os
canais abertos do país, estado ou município
não fornecerem a informação que você deseja.

Antes de tudo, acesse a Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação,
também conhecida como FalaBR – disponível no endereço: https://sistema.ouvidorias.gov.br/.

A Lei nº 12.527/2011, também conhecida
como Lei de Acesso à Informação (LAI),
determina que todas as informações públicas devem estar disponíveis ao público –
salvo exceções que envolvam dados particulares ou protegidos por sigilos especiais
– como informações que tramitam em seManual de Fiscalização Cidadã - 2021

Efetue seu login ou, caso ainda não o tenha, cadastre-se para começar com o procedimento de acesso à informação.
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Pressione a opção Acesso à Informação, no quadrado verde. Se você estiver com o login
ativado, um formulário aparecerá.
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Comece preenchendo os campos de Identificação, de cima para baixo. Ao selecionar
o modo de resposta, é aconselhável que
marque a opção padrão, na qual as respostas serão fornecidas dentro do próprio

sistema. Outros canais de resposta, mais
difíceis de auditar e consequentemente
menos confiáveis, envolvem ligações telefônicas, consultas em acervos físicos e encaminhamento de correspondência.

Caso queira preservar sua imagem, por temer perseguição ou preferir pela discrição,
marque a caixa acima. Tenha em mente
que solicitar informações de forma anô-

nima pode prejudicar a sua comunicação
com o órgão respondente. Leia os textos
com atenção para compreender as consequências da solicitação anônima.
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Em seguida, preencha as informações sobre o Destinatário, mencionando a sua
esfera – federal, na maioria dos casos - e
selecionando o nome do órgão. Tenha em
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mente que a plataforma trata apenas de
integrantes do Poder Executivo, sem mencionar entidades ou órgãos dos Poderes
Legislativo e Judiciário.
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Finalmente, faça a Descrição do pedido.
Quando for descrever sua solicitação, não
esqueça de esclarecer o que você pretende
obter com o seu pedido de acesso à informação. Ciente de que pedidos mais detalhados tendem a receber retorno positivo,
vislumbre o seguinte:

Fundamentação: Aponte, com fundamento na Lei nº 12.527/2011, as razões pelas quais o pedido não poderia ser indeferido.
Vedações: Não solicite informações de
cunho pessoal, como o endereço domiciliar
de servidor específico; a Lei de Acesso à Informação veda a disponibilização desses
dados, excetuando-se casos que envolvam
o pagamento de vantagens pecuniárias.

Formato: Mencione o formato em que
deseja acessar a informação, se prefere planilha (CSV), imagem (PNG)
ou documento digitalizado (PDF).

Concluída a redação do pedido, revise-o e
conclua-o. Não sendo possível conceder o
acesso imediato à informação solicitada,
o órgão ou entidade terá 20 (vinte) dias
para responder – podendo ampliar esse limite em 10 (dez) dias.

Precisão: Seja preciso ao descrever o
que pretende acessar, informando o
tipo das informações solicitadas e os
dados que pretende utilizar.
Vedações: Evite pedidos muito amplos,
que envolvam processamento e excesso de
informações; isso reduz a frequência com
que o pedido será rejeitado pelo fato do órgão não possuir a informação em mãos.
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Com os prazos em mente, para acompanhar o pedido, retorne à página inicial do
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Fala.BR e procure pelo ícone minhas manifestações. Na tela acima, pressione a opção Minhas Manifestações.
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Agora, basta acompanhar o pedido pelo
quadro Minhas Manifestações. Quando o
pedido de acesso à informação for respondido – independente do resultado –, você
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será informado no e-mail que vinculou ao
seu cadastro do FalaBR. Ao selecionar o
pedido que está monitorando, você poderá encontrar os detalhes do protocolo, as
respostas e histórico de ações.
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Federal. Órgãos ou entidades municipais,
estaduais ou que integrem os Poderes Legislativo e Judiciário, seguem procedimentos específicos.

Perceba que, no presente caso, o pedido
foi parcialmente atendido. O ministério
repassou o endereço eletrônico onde o cidadão poderia encontrar as informações
requisitadas via dados abertos e negou
acesso às informações que exigiriam trabalho para serem estruturadas e disponibilizadas – utilizando a justificativa do art.
13, inc. III, do Decreto 7.724/2012.

Quando quiser informações do Ministério
Público, do Poder Legislativo Federal ou
do Poder Judiciário Federal, você pode encontrar mais informações nos seguintes
endereços:

Observação: Caso sofra indeferimento de
acesso a informações ou às razões da negativa do acesso, você pode interpor recurso contra a decisão do órgão ou entidade
em, no máximo, 10 (dez) dias.

Câmara dos Deputados (CD):
https://www2.camara.leg.br/transparencia/acesso-a-informacao.
Senado Federal (SF):
https://www12.senado.leg.br/transparencia/formtransparencia.

Outros procedimentos de pedido
de acesso à informação
Apesar das obrigações previstas na Lei nº
12.527/2011 se aplicarem a todos os Poderes e todas as instâncias, o protocolo descrito até o presente momento é seguido
– em regra – apenas pelo Poder Executivo
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Tribunal de Contas da União (TCU):
https://portal.tcu.gov.br/transparencia/pedido-de-acesso-a-informacao/.
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Supremo Tribunal Federal (STF):
http://www.stf.jus.br/portal/cms/
verTexto.asp?servico=centralDoCidadaoAcessoInform
acao&pagina=sobreCentralCidadao.

do NOVO na Câmara podem ser acessadas nos seguintes endereços:
Governo do Rio de janeiro (RJ):
http://www.esicrj.rj.gov.br/.
Governo de São Paulo (SP):
http://www.sic.sp.gov.br/.

Ministério Público Federal (MPF):
http://www.transparencia.mpf.
mp.br/.

Governo de Minas Gerais (MG):
http://www.transparencia.mg.gov.
br/acessoainformacao.

Ademais, caso queira investigar casos municipais ou estaduais, você precisará procurar a página oficial de “transparência”
ou “acesso à informação” do estado ou
município em questão. Informações sobre
o Poder Executivo Estadual das unidades
federativas representadas pela bancada
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Governo do Rio Grande do Sul (RS):
https://www.centraldocidadao.rs.
gov.br/inicial.
Governo de Santa Catarina (SC):
http://www.transparencia.sc.gov.br/
fale-conosco.
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Parte 3:
Que tipo de checagem o próprio cidadão pode fazer?
Checagem 1:
Localização e área de atuação da empresa
contratada1
Suponha que, ao analisar dados abertos
de contratos, convênios ou qualquer outro
tipo de instrumento que envolva o repasse
de recursos públicos para empresas privadas, você queira checar quem é a empresa,
onde ela atua, onde se localiza etc.

Esse tipo de checagem, muito apropriada
para ser feita pelo cidadão, é importante
para prevenir e detectar um tipo muito comum de fraude: a contratação de empresas fantasmas ou sem capacidade operacional para dar conta dos serviços.

1 Exemplos:
https://www.pontonacurva.com.br/administrativo/mt-integra-operacao-nacional-contra-empresas-noteiras-por-sonegacao-fiscal/7310
https://diarinho.com.br/noticias/policia/policia-descobre-empresa-de-fachada-que-movimentou-r-72-milhoes-pra-faccoes-criminosas/
https://www.clickcampos.com/sefaz-realiza-operacao-contra-empresas-fantasmas-em-campos-e-regiao/
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Vejamos um exemplo real. A empresa
AJS Comércio e Representações LTDA
foi citada na Operação Casa de Papel,
conduzida pela Polícia Federal2, que
investigou contratos superfaturados e
sem contraprestação em prefeituras de
Pernambuco, em 2020. Foi constatada a
incapacidade operacional da empresa e
questionada sua efetiva existência.

consultar o CNPJ da AJS (02.871.166/000109) no sistema de cadastro da Receita
Federal, disponível em:
http://servicos.receita.fazenda.gov.
br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_
Comprovante.asp
Na tela principal dessa consulta,
conseguimos
obter,
dentre
outras
informações, o endereço onde a empresa
está localizada.

Uma checagem inicial que pode ser feita é

Tela de cadastro da empresa AJS Comércio e Representações LTDA, no site da Receita Federal do Brasil.

2 Exemplo:
https://jc.ne10.uol.com.br/politica/2020/06/5612756-veja-todas-as-investigacoes-relacionadas-a-contratos-do-novo-coronavirus-em-pernambuco.html
Manual de Fiscalização Cidadã - 2021

62

fisicamente, tendo um CNPJ e um endereço físico, mas é utilizada para fins ilícitos,
constituída em nome de laranja.

Podemos, então, pesquisar essa localização e checar a fachada da empresa na ferramenta aberta Google Street View:

Observação: Um item importante a se verificar nas pesquisas do Google Street View
é a data da fotografia, disponibilizada na
parte inferior da ferramenta; isso porque
imagens muito antigas indicam evidência
mais frágil, visto que mudanças recentes
podem ter ocorrido.
Outro indicativo da capacidade de forneciGlossário:
Fachada do número 108 da Rua Escritor Álvaro Lins, em Recife/
PE - Perceba que o número aparece no muro amarelo.

Laranja: Pessoas que fornecem o seu
nome e seus dados pessoais, como CPF e
conta bancária, para que outras pessoas
registrem bens, como imóveis, carros
de luxo e até empresas, podendo assim
fugir da fiscalização e sonegar impostos
ou movimentar grandes esquemas de
corrupção, bem como lavar dinheiro de
origem ilícita.

A empresa de fachada, aparentemente localizada em área residencial, foi contratada por R$7,5 milhões pela prefeitura do Recife para fornecer aventais descartáveis.
Posteriormente, a Polícia Federal constatou que se tratava de empresa de fachada, ou seja, ela existe burocraticamente e
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mento do produto ou serviço contratado é
a área de atuação da empresa. Vamos tomar o mesmo exemplo acima, da empresa AJS Comércio e Representações LTDA.
Sabemos que a empresa foi contratada

para fornecimento de aventais. Observando a mesma tela de cadastro do sistema
da Receita Federal, vemos que a empresa
tem como atividade principal o comércio
de artigos de escritório e papelaria:

Além disso, há um rol muito amplo de atividades secundárias, o que é um indica-

tivo de que a empresa não possui definição clara de especialidade. A amplitude de
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serviços prestados (dentre os quais está o
comércio de roupas para uso profissional)
é um forte indicador de risco para a efetiva existência da empresa. Empresas chamadas “noteiras”, criadas somente para a
expedição de notas fiscais frias, têm esse
exato padrão de cadastro de atividades.

maior risco de incapacidade operacional
ou inexistência efetiva da empresa.
Vale ressaltar que tais fatores de risco não
representam necessariamente fraude, devendo ser validados e considerados ainda
em conjunto com outras evidências. Contudo, para fins de investigação preliminar a ser realizada pelo próprio cidadão,
representam um grau de risco suficiente
para que seja realizada uma comunicação
a órgãos de controle, conforme veremos
na Parte 4 deste guia.

Esses 3 indicadores em conjunto (atividade principal diferente do objeto do contrato, amplo rol de atividades registradas e
localização suspeita) apontam para um

Checagem 2:
Histórico da empresa contratada
(pesquisa de problemas anteriores)
Agora, suponha que você deseja conhecer melhor o passado da fornecedora, de
forma a descobrir seu envolvimento em
possíveis irregularidades ou ilícitos. Os
procedimentos que você pode adotar são
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inúmeros e variam: podem ser feitas pesquisas em portais de notícias ou buscas
nas bases de dados da Controladoria-Geral da União (CGU) ou do Tribunal de Contas da União (TCU).
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Antes de adentrarmos em minúcias desses
órgãos de controle, vale a pena começar a
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pesquisa acessando o Portal da Transparência pelo seguinte endereço:
http://www.portaltransparencia.gov.br/.
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No campo de pesquisa – marcado em vermelho, você deverá colocar o nome da empresa investigada ou seu Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). A título
exemplificativo, iremos pesquisar o históri-

co da empresa Per Prima - registrada com
o CNPJ nº 40.179.558/0001-09, fornecedora do Instituto Nacional de Traumatologia
e Ortopedia.

Conforme demonstra a imagem acima,
é uma sociedade empresária limitada do
Rio de Janeiro, cuja atividade principal é o

comércio atacadista de materiais e instrumentos médicos, cirúrgicos, ortopédicos e
odontológicos.
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Ao apresentar o Panorama da Relação da
Empresa com o governo federal, o portal
permite verificar o volume de recursos que
a empresa recebeu e qual a natureza dos
produtos e serviços fornecidos à AdminisManual de Fiscalização Cidadã - 2021

tração Pública. Ao pressionar os botões
detalhar, você poderá acessar informações
mais precisas dos contratos administrativos que a empresa participou enquanto
fornecedora.
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No caso em questão, é possível perceber
que a empresa tem histórico de Participações em Licitações. Tenha em mente que,
apesar de isso não configurar uma irregularidade, o fato de uma empresa não
apresentar histórico de participação em
processos licitatórios – se alinhado com
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outros indícios – pode apontar para a possibilidade de a fornecedora ser incapaz de
prestar determinado serviço ou produto.
Observação: Caso a empresa não possa
assinar contratos públicos, por sanção judicial ou administrativa, existirá um campo de sanções vigentes.
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Fechada essas verificações no Portal da
Transparência, você poderá procurar informações pela ferramenta de Pesquisa

Integrada do Tribunal de Contas da União
(TCU), disponível em: https://pesquisa.
apps.tcu.gov.br/#/.

No campo de pesquisa coloque o nome da
empresa investigada ou seu Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). Continu-

aremos a pesquisa pelo histórico da empresa Per Prima - registrada com o CNPJ
nº 40.179.558/0001-09.
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Conforme o resultado acima demonstra, há
duas citações ao CNPJ nº 40.179.558/000109 na base de julgados do Tribunal de Con-
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tas da União (TCU). Abriremos o Acórdão
nº 1290/2018, julgado em Plenário.
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Da leitura do documento em questão, é
possível perceber que o julgamento abordou um relatório de auditoria que tinha por
objetivo investigar a legalidade de importações efetuadas com recursos federais.
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O documento aponta que a empresa Per
Prima foi acusada, com apoio de delação
premiada, de integrar um grupo de cartel
criado com a finalidade de burlar o processo licitatório.
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Coloque o nome da empresa e palavras-chave que possam remeter a casos de
corrupção.

em questão praticou um ilícito. Mas, mesmo que não seja certificado de culpa, esse
é mais um indício que pode compor uma
futura denúncia a ser apresentada junto
aos órgãos de controle.

Esteja ciente que a mera existência de uma
acusação não significa que o fornecedor
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Checagem 3:
Vinculações político-partidárias dos sócios
de empresas contratadas
Agora, suponha que você deseja conhecer melhor o passado da fornecedora, de
forma a descobrir seu envolvimento em
possíveis irregularidades ou ilícitos. Os
procedimentos que você pode adotar são
inúmeros e variam: podem ser feitas pesquisas em portais de notícias ou buscas
nas bases de dados da Controladoria-Geral da União (CGU) ou do Tribunal de Contas da União (TCU).
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Com os nomes dos proprietários e sócios
da empresa em mãos, bem como do seu
CNPJ, vale a pena começar a pesquisa pelo
Portal de Divulgação de Candidaturas e
Contas Eleitorais, acessível pelo seguinte
endereço: http://divulgacandcontas.tse.
jus.br/divulga/.
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Ao pressionar a opção de Doadores e Fornecedores, você poderá verificar se a empresa ou seus proprietários apoiaram

algum candidato no último processo eleitoral ou, em outro extremo, se receberam
recursos de algum candidato.

Mesmo que não encontre nenhum resultado, ainda existem outras fontes além das
ferramentas de busca tradicionais. Nesse sentido, vale mencionar a iniciativa do
Brasil IO, instituição que trabalha com a
acessibilidade de dados brasileiros de interesse público.

Na base Eleições Brasil, você poderá pesquisar por filiados a partidos e candidatos
– que podem ser proprietários ou sócios de
uma empresa fornecedora que você pretende investigar. Tal base pode ser acessada pelo endereço
https://brasil.io/dataset/eleicoes-brasil/
candidatos/.
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Preencha as informações da pessoa que
você pretende investigar. Pesquisamos por
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Luiz Inácio Lula da Silva – atual presidente
do PT – na base de candidatos.
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Em seguida, pesquisamos pelo mesmo
nome na base de filiações.
Antes de fecharmos essa questão, vale a
pena lembrar que a mera filiação ou candidatura não significam que o sócio está envolvido em ilicitude. Como em outros casos, isso pode ser considerado apenas um
indício que, em conjunto com outros, pode
movimentar uma investigação do Ministério Público ou de um Tribunal de Contas.
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Parte 4:
Se eu encontrar alguma possível irregularidade,
para onde devo encaminhar?
Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é legítimo para denunciar irregularidades praticadas pelos gestores públicos e demais responsáveis por
dinheiro, bens e valores da União, dos estados e dos municípios.

essencial para sabermos para onde a denúncia deve ser encaminhada!

As principais dúvidas dos cidadãos costumam estar relacionadas ao destino das
denúncias, ou seja, para quem encaminhar.

Diretamente para os órgãos de fiscalização e investigação federais; ou

Nos casos que envolvam recursos públicos
federais ou agentes públicos federais, você
pode encaminhar a denúncia:

Para o seu deputado/deputada federal de confiança, que dispõe de
mecanismos adicionais para encaminhar as denúncias às autoridades federais competentes.

Lembra que falamos no capítulo 1 sobre
a origem dos recursos utilizados pelo seu
estado ou município? Falamos que os recursos podem ser próprios dos estados ou
municípios ou transferidos voluntariamente pelo governo federal. Essa distinção é
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Órgãos de fiscalização e
investigação federais

Para o seu deputado estadual ou
vereador de confiança, que dispõe
de mecanismos adicionais para
encaminhar as denúncias às autoridades estaduais ou municipais
competentes.

Quando se trata de recursos transferidos
aos estados e municípios ou de situações
em que agentes públicos federais estão
envolvidos, a denúncia deve ser encaminhada aos órgãos de fiscalização e investigação federais, como:

Órgãos de fiscalização e
investigação locais

Controladoria-Geral da União;

Tratando-se de recursos próprios de estados e municípios, a denúncia deve ser encaminhada aos órgãos de fiscalização e
investigação locais, como:

Tribunal de Contas da União;
Ministério Público Federal.

Controladorias-Gerais de estados
e municípios;

Já nos casos que envolvam apenas recursos próprios dos estados e municípios, você
pode encaminhar a denúncia:

Tribunais de Contas de estados e
municípios;

Diretamente para os órgãos de fiscalização e investigação locais (estaduais ou municipais); ou
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Tenha em mente que denúncias são procedimentos formais e, portanto, devem seguir um rito próprio. Cabe à ouvidoria desses órgãos orientá-lo sobre como formular
e encaminhar a sua denúncia.
Esteja também ciente da sua responsabilidade ao apresentar uma denúncia. Uma
denúncia apresentada de forma leviana,
sem indícios mínimos, prejudica os órgãos
de controle e, se desencadear uma investigação, pode prejudicar um agente público
inocente. Utilize os instrumentos que apresentamos no manual para aprimorar sua
denúncia. O denunciante irresponsável ou
antiético pode ser penalizado por denunciação caluniosa.
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Caso prático:
Como apresentar uma denúncia à Controladoria-Geral da União
O Fala.BR (https://falabr.cgu.gov.br) é a plataforma integrada de acesso
à informação e à ouvidoria do Poder Executivo Federal. Desenvolvido pela
Controladoria-Geral da União (CGU), o sistema permite a qualquer cidadão
encaminhar denúncias à CGU e a qualquer dos mais de 300 órgãos e entidades
do governo federal, tudo num único ambiente. Além do registro de denúncias, o
sistema permite acompanhar o cumprimento dos prazos e consultar as respostas
recebidas.
Passo 1:
Acesse o Portal da Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação (Fala.
BR) em: https://falabr.cgu.gov.br/Principal.aspx.
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Passo 2:
Após logar na sua conta, clique na opção Denúncia.

Passo 3:
Na tela acima, selecione a Controladoria-Geral da União como destinatário.
Importante lembrar que, em que pese não ser obrigatório, mais de duas mil
instâncias estaduais e municipais aderiram ao sistema, de todos os entes e
Poderes da Federação.
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Passo 4:
Depois, selecione a opção intitulada Denúncia Crime ou Denúncia de
Irregularidades de Servidores. No campo Fale aqui, descreva os fatos denunciados
com a maior quantidade de detalhes possíveis.

Passo 5:
Na tela acima, preencha os campos com informações referentes ao local do fato
denunciado e aos envolvidos.
Passo 6:
Ao final da tela, clique no símbolo de avançar, revise - na tela que irá aparecer - as
informações da sua manifestação e confirme o envio. Daqui em diante, acompanhe
o andamento da manifestação pelo Fala.BR e pelo seu e-mail.
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Caso prático:
Como apresentar uma denúncia ao Tribunal de Contas da União
No caso do TCU, a denúncia deve ser encaminhada pelo protocolo eletrônico
(https://portal.tcu.gov.br/e-tcu/protocolo-eletronico/) ou por via postal. Vale
pontuar que a denúncia precisa abordar gastos de recursos federais que foram
efetivados por um administrador ou um responsável sujeito à jurisdição do TCU. A
redação deverá ser feita em linguagem clara e objetiva, precisará conter o nome
legível do denunciante, sua qualificação e endereço, e estar acompanhada de
indício relacionado à irregularidade ou ilegalidade denunciada.
Ao receber uma denúncia, o Tribunal autuará um processo e avaliará,
primeiramente, seus requisitos de admissibilidade, sendo apurada em caráter
sigiloso, até que seja comprovada a sua procedência. A denúncia só poderá ser
arquivada após a realização das diligências pertinentes.
Passo 1:
Acesse a Ouvidoria do Tribunal de Contas da União em:
https://portal.tcu.gov.br/ouvidoria/.
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Passo 2:
Na tela acima, clique em Relato de Irregularidade para acessar um formulário.
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Passo 3:
Na tela acima, escolha a opção que preferir. Não esqueça que, caso não queira se
identificar, você não poderá acompanhar sua manifestação.
Passo 4:
Após acessar sua conta, caso tenha se identificado, você terá acesso a um
formulário no qual deverá apresentar: descrição do fato denunciado, com a
possibilidade de anexar documentos, o local do fato e o objeto da denúncia, e os
envolvidos.
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Caso prático:
Como apresentar uma denúncia ao Ministério Público Federal
No caso do MPF, a representação é o ato de encaminhar informação sobre
fato ilícito ou irregularidade que possibilite a adoção de providências. Tal
encaminhamento deve conter os seguintes elementos mínimos: informações
detalhadas sobre os fatos supostamente ilícitos e indicação da autoria, quando
conhecida. Ao receber a representação, a unidade competente irá encaminhála imediatamente ao setor competente. Esse, por sua vez, irá analisar a
representação e poderá instaurar um procedimento extrajudicial específico,
interpor medidas judiciais ou, ainda, determinar o arquivamento da denúncia.
Pela internet, o cidadão poderá apresentar informações pela Sala de Atendimento
ao Cidadão (http://cidadao.mpf.mp.br) ou por formulário eletrônico disponível no
Portal do MPF (https://aplicativos.mpf.mp.br/ouvidoria/app/cidadao/login).
Passo 1:
Acesse o Portal do Ministério Público Federal em:
http://www.mpf.mp.br/mpfservicos.
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Passo 2:
Na tela acima, clique em Representação inicial (denúncia) para acessar o
formulário.
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Passo 3:
Preencha os campos com informações próprias. Posteriormente, caso esteja
fornecendo a denúncia de forma pessoal, é aconselhável demandar que os seus
dados pessoais sejam mantidos em sigilo.
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Passo 4:
Depois, preencha os campos com informações sobre a denúncia. O recebimento da
denúncia depende do cumprimento de requisitos mínimos, quais sejam: apresentação
de informações detalhadas sobre os fatos; e a indicação do autor dos fatos, quando
conhecido. Não esqueça que o fornecimento de informações falsas é crime! Se
atenha aos fatos que justificam a suspeita, evite suposições.

Passo 5:
Na tela acima, resolva o captcha e clique em cadastrar. Caso queira, é aconselhável
selecionar a terceira caixa, cuja a descrição é “Desejo manter meus dados pessoais
em sigilo”.
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Fiscalizar os nossos representantes é dever de todo
cidadão brasileiro. Assim como fiscalizamos os serviços que
contratamos, é nosso papel fiscalizar também os atos do
poder público. Como cidadãos, pagadores de impostos, somos
financiadores e usuários dos serviços públicos. Dessa forma,
precisamos exigir a prestação de serviço público de qualidade,
honesto e eficiente.

Manual de

FISCALIZAÇÃO

A bancada do NOVO na Câmara exerce com afinco seu papel
fiscalizador e conta com você para multiplicar esse esforço.

Conte com o NOVO!

Guia prático da Bancada do NOVO na Câmara
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