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Mais transparência
na gestão pública

Prefeituras paulistas 
podem aderir 
gratuitamente ao 
ferramental tecnológico do 
sistema estadual de acesso 
a informações públicas

ara auxiliar as prefeituras paulistas 
a cumprirem a legislação federal de 
acesso à informação (Lei nº 12.527 
de 2011), vigente desde maio de 
2012, o Portal da Transparência 
Estadual (SIC.SP) estendeu a todas 
a adesão gratuita ao e.sic municipal. 
O caminho, para as cidades que 
ainda não aderiram, é assinar con-
vênio com o Governo do Estado.

A plataforma tecnológica dire-
cionada aos municípios é um des-
dobramento da plataforma esta-
dual, o Sistema de Informações ao 
Cidadão (SIC.SP). Disponível para 
pessoas físicas e jurídicas (empre-
sas), o serviço dá acesso, sem exi-
gência de justificativa, às delibera-
ções da administração, como con-
vênios, compras, contratos com 
fornecedores, licitações, salários 
de funcionários e todas as políticas 
desenvolvidas pela secretarias de 
Estado, entre outros dados.

O e.sic municipal opera inte-
grado ao SIC.SP – e tem o mesmo 
uso, visual (leiaute) e as funciona-
lidades do sistema paulista, com 
o mesmo objetivo, ou seja, tornar 
públicas as informações das ativi-
dades das prefeituras. 

O acesso às informações pode 
ser por internet, carta, telefone ou 
pessoalmente nos 224 pontos do 
SIC.SP no território paulista (a lista 
de endereços fica disponível no 
Portal da Transparência). Sempre 
que um pedido é registrado no siste-
ma, um número de protocolo é gera-
do e o andamento pode ser acom-
panhado pelo site do SIC.SP. Em 

municípios, 280 já fizeram a adesão volun-
tária ao modelo do Portal da Transparência 
e foram convidados a indicar representan-
tes para assistir às palestras de apresenta-
ção do e-sic municipal.

O coordenador do Arquivo Público, 
Izaias Santana, destaca que a prefeitura 
interessada deve enviar ofício ao governa-
dor solicitando a adesão. As etapas seguin-
tes de formalização do convênio e outras 
informações relativas ao e-sic são deta-
lhadas no site do Portal da Transparência 
Estadual. (ver link em serviço) 

Desde maio de 2012, o Arquivo do 
Estado capacitou, em treinamentos divi-
didos em etapas presenciais e a distância, 
7 mil funcionários dessas prefeituras. Em 
média, a preparação requer quatro horas 
para ser concluída e a avaliação do tra-
balho das prefeituras se dá por meio de 
análise do grau de satisfação do cidadão 
com o atendimento aos pedidos. “O por-
centual atual de aprovação dos usuários é 
de 92%”, comenta Santana.

Rogério Mascia Silveira
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SERVIÇO
(*)A previsão é que o livro Controle da 
administração pública esteja disponível 
para cópia gratuita (download) no site da 
CGA no início de 2015.
Portal da Transparência Estadual
ww.transparencia.sp.gov.br 
Serviço de Informações ao Cidadão
(SIC.SP) – ww.sic.sp.gov.br
Arquivo Público do Estado
www.arquivoestado.sp.gov.br

Informações ao cidadão

Concurso de Ciências: alunos criam projetos inovadores
Nova técnica de filtragem de água 

capaz de eliminar a sujeira e o odor para 
ser reutilizada em banheiros e na limpeza 
das áreas externas é o projeto vencedor 
do primeiro concurso virtual de Ciências 
promovido pela Secretaria Estadual da 
Educação para os alunos da rede. A inova-
ção foi desenvolvida pelos alunos Jhonatan 
Ferreira, Raphael Casagrande e Wigor 
Ribeiro da Escola Estadual Professor Carlos 
de Arnaldo Silva, em Jales. A equipe vence-
dora irá representar o Brasil na Genius 
Olympiad, em Nova York (EUA).

Dos 20 finalistas, escolhidos entre os 
138 projetos desenvolvidos ao longo de um 
ano, cinco trabalhos foram premiados. A 
seleção foi feita por uma banca avaliadora, 
da qual participaram membros de universi-
dades, diretores e presidentes de empresas. 
Os finalistas garantiram vagas em impor-
tantes encontros científicos nacionais como 
a Mostra Paulista de Ciências e Engenharia 
(MOP), criada pela Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo (Poli-USP) para 

incentivar o espírito investigativo, o empre-
endedorismo e a criatividade de jovens 
estudantes; a Feira de Ciências e Tecnologia 
de Novo Hamburgo (RS), realizada anual-
mente pela Fundação Liberato, que recebe 
projetos de pesquisa em diversas áreas do 
conhecimento humano desenvolvidos por 
estudantes brasileiros e estrangeiros; e a 
Feira Brasileira de Ciências e Engenharia 
(Febrace), promovida pela Poli-USP e con-

siderada a maior feira de ciência e tecnolo-
gia da América Latina.

As alunas Karoline Azevedo Ferreira 
e Mariane Gonçalves Guidetti, da Escola 
Manoel Bento da Cruz (de Araçatuba), con-
quistaram a segunda colocação ao usar rizo-
bactérias (micro-organismos) para recupe-
rar e fortificar solo devastado pelo plantio 
de cana de açúcar. A experiência resultou 
em melhoria de 50% na qualidade do solo e 

abriu a possibilidade de se cultivar pepino, 
pimentão, tomate e até a própria cana.

Alunos da Escola Estadual Afonso Cáfaro, 
em Fernandópolis, foram premiados com dois 
trabalhos (a terceira e a quinta colocações) na 
área de Biologia. Em terceiro lugar ficou o tra-
balho de Jessé Pinato de Castro e Lucas Thiago 
Pereira da Silva para incluir gafanhotos na 
merenda escolar devido ao alto teor de proteí-
nas presentes na farinha feita do inseto. O estu-
dante Leandro Leomar Borges Rastelli obteve a 
quinta posição por desenvolver inseticida natu-
ral contra as larvas do Aedes aegypti (trans-
missor da dengue) com o extrato da planta 
conhecida como comigo-ninguém-pode. 

O quarto lugar foi conquistado pelo 
trio Eugênio Silva Rodrigues, Pedro Garcez 
de Moraes e Vinícius de Souza Marichi, 
da Escola Dom Jayme Barros Câmara (de 
Sumaré-SP), por descobrir que a gosma do 
quiabo é um aderente natural, com poten-
cial para substituir a cola industrial.
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Gustavo Ungaro, da Corregedoria-Geral 
da Administração, afirma que interessa ao 
Estado a integração dos municípios ao Por-
tal da Transparência Estadual. Ele explica 
que a adesão ao e.sic amplia a abrangência 
do sistema de informações, favorece a admi-
nistração pública e oferece às prefeituras 
uma plataforma tecnológica já consolidada 
e em operação de acesso a informações. 

“Para o cidadão, o e-sic municipal é 
mais um canal de informações que se soma 
ao estadual”, observa Ungaro. Além disso, 
ao publicar seus dados no e.sic municipal, 
a prefeitura aumenta a publicidade das 

infor  mações públicas, segue a Constituição 
e previne sanções, como, por exemplo, o 
bloqueio de repasses federais ou estaduais 
por falta de dados.

Neste sentido, Ungaro comenta o 
lançamento do livro Controle da admi-
nistração pública (*), em 9 de dezembro, 
no auditório da Fundap, em São Paulo, 
em comemoração ao Dia Internacional 
contra a Corrupção. A obra traz uma série 
de artigos de especialistas sobre a ava-
liação da qualidade do gasto público no 
Estado e o papel dos órgãos de controle 
para aferir o seu uso adequado.

P

média, a resposta chega sete dias depois da 
solicitação, período inferior ao previsto pela 
legislação atual, que é de 20 dias corridos. 

Todos os sites das secretarias estadu-
ais têm, em sua página inicial, um link ou 
banner apontando para o SIC.SP. Além 
desse caminho, também é possível acessar a 
informação pública pelo celular. O Arquivo 
Público do Estado oferece aplicativo gra-
tuito do serviço em duas versões: na loja 
on-line Google Play, para aparelhos com 
sistema operacional Android; e na Apple 
Store, para usuários de iPhones.

Gestão documental – O Arquivo 
Público do Estado, órgão responsável pela 
gestão documental do Governo paulista, 
coordena o trabalho do SIC.SP desde o 
início das atividades, em maio de 2012. 
O serviço é executado em parceria pelas 
secretarias de estado da Casa Civil e da 
Gestão Pública, mais a Corregedoria Geral 
da Administração (CGA) e a Prodesp. 

O Decreto estadual nº 59.161, de maio 
de 2013, recomenda a adesão de todas as 
prefeituras ao sistema de informações do 
portal paulista da transparência. Dos 645 

Livro avalia qualidade do gasto no Estado

Ungaro, da CGA: “adesão municipal ao portal da transparência beneficia a gestão pública”
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Ao lado de um professor, os alunos Raphael, Jhonatan e Wigor comemoram o 1º lugar
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