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Ranking Estadual da Transparência 

Portaria 231/2019

- Categorias:
Órgãos, Fundações e Autarquias;
Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista.

- Critérios de Avaliação:
Entrega do Relatório Setorial de Monit. da Implem. e Cumprimento da LAI; 
Atendimento ao prazo para resposta às solicitações de informação; 
Qualidade das respostas oferecidas;
Satisfação do cidadão com a resposta recebida;
Possibilidade de registro de solicitação de informação pela internet;
Cumprimento dos requisitos de transparência pelos sítios institucionais.



Ranking Estadual da Transparência 
Pontuação – 0 a 100:

Transparência Ativa – 0 a 50;
Transparência Passiva – 0 a 50.

- O órgão ou a entidade que não apresentar pontuação para os quesitos 
Resolubilidade, Avaliação de Respostas e/ou Satisfação dos Usuários não será
atribuída classificação, sendo apresentado apenas o resultado apurado com 
base nos quesitos em que apresentou pontuação;

- Caso o órgão ou entidade seja responsável pelo gerenciamento de mais de um 
sítio na rede mundial de computadores, a sua nota será obtida por meio de 
média aritmética simples;

- Caso o órgão ou entidade não possua a informação listada como critério de 
Transparência Ativa, a exemplo da Relação de Informações Classificadas e 
Desclassificadas, o sítio institucional deve conter a informação de que a 
mesma não existe ou não a possui;

- A pontuação máxima será obtida caso o critério seja atendido de forma 
completa e atualizada, bem como será obtida a metade da pontuação máxima 
caso o critério seja atendido de forma incompleta ou desatualizada.



CRITÉRIOS DE TRANSPARÊNCIA ATIVA AVALIADOS – 0 a 50 pontos

- Banner Lai; 02 pontos
- Estrutura Organizacional; 02 pontos
- Competências do órgão ou entidade; 02 pontos
- Endereço, Telefone e Horário de Funcionamento; 03 pontos
- Indicadores de Resultado; 02 pontos
- Convênios; 02 pontos 
- Despesas; 02 pontos 
- Despesas Detalhadas; 03 pontos
- Licitações; 03 pontos 
- Contratos; 02 pontos
- Informações de Servidores; 03 pontos
- Relação de Informações Classificadas e Desclassificadas; 02 pontos
- Perguntas Frequentes; 02 pontos
- Sobre a LAI; 02 pontos
- Relatório Estatístico do SIC; 03 pontos
- Composição do Comitê Setorial de Acesso à Informação – CSAI – SIC; 03 pontos
- Carta de Serviços; 03 pontos
- Avaliação dos Serviços Prestados 02 pontos
- Indicar o resp., local e horário de atendimento pela Ouvidoria Setorial     03 pontos
- Possibilidade de registro de manif. de ouvidoria por meio eletrônico 02 pontos
- Relatório de Gestão de Ouvidoria 02 pontos



Requisitos ObrigatRequisitos Obrigatóórios Utilizados no Levantamento rios Utilizados no Levantamento Realizado em Realizado em fevfev/19/19

Requisito Sim Não 

Banner Lai 74 27 

Carta de Serviço 72 29 

Sobre a LAI 71 30 

Estrutura Organizacional 70 31 

Competências 69 32 

Horário e local 64 37 

SIC no Site 57 44 

Licitações 53 48 

Despesas 49 52 

Informações de Servidores 49 52 

Contratos 47 54 

Despesas Detalhadas 46 55 

Convênios 45 56 

Indicadores de Resultado 44 57 

Relação de Informações Sigilosas 40 61 

Perguntas Freqüentes 40 61 

Relatório Estat. SIC 32 69 

 101 sites pesquisados.



CRITÉRIOS DE TRANSPARÊNCIA PASSIVA – 0 a 50 pontos

- Entrega do Relatório de Monitoramento da Implementação e 
Cumprimento da LAI (Lei Estadual nº. 15.175/2012)

O Relatório de Monitoramento da Implementação e Cumprimento da 
LAI (Lei Estadual nº. 15.175/2012) deve ser assinado por todos os 
membros do Comitê Setorial de Acesso à Informação e entregue na CGE 
até o último dia do mês subseqüente, após o término do período a que se 
refere o Ranking.

05 pontos

- Resolubilidade das Solicitações de Informação

Será considerado o percentual de solicitações de informação 
respondidas pelo respectivo Comitê Setorial de Acesso à Informação no 
prazo previsto na Lei Estadual nº. 15.175/2012, por meio da plataforma 
Ceará Transparente, no período avaliado.

10 pontos



- Satisfação do Cidadão
Será considerado o percentual de satisfação do cidadão, a partir das pesquisas 

preenchidas na plataforma Ceará Transparente quando do recebimento da resposta 
à solicitação de informação oferecida pelo respectivo Comitê Setorial de Acesso à
Informação, durante o período avaliado.

15 pontos

- Avaliação das Respostas às Solicitações de Informação pela CGE
Serão considerados os resultados das avaliações realizadas pela CGE das 

respostas às solicitações de informação oferecidas pelo respectivo Comitê Setorial 
de Acesso à Informação, durante o período avaliado, a partir dos seguintes quesitos: 
conteúdo (peso 5), clareza (peso 2), redação (peso 2) e gentileza (peso 1). 

15 pontos 

- Possibilidade de registro de solicitação de informação via Rede Mundial de 
Computadores

Disponibilizar a possibilidade de registro de solicitação de informação via Rede 
Mundial de Computadores no sítio institucional do órgão ou entidade.
05 pontos

CRITÉRIOS DE TRANSPARÊNCIA PASSIVA – 0 a 50 pontos



Portaria 66/2020 – Institui e designa a comissão de elaboração do Ranking 

Objetivos do Manual:

 Auxiliar a Comissão de elaboração do Ranking na 
avaliação dos sítios institucionais;

 Servir de guia orientativo para os órgãos e 
entidades avaliados.



Portaria 66/2020 – Institui e designa a comissão de elaboração do Ranking 

• Antes da divulgação do resultado será dado conhecimento pela 
Comissão Avaliadora aos órgãos e entidades da pontuação individual
obtida, que terão o prazo de 5 (cinco) dias do recebimento da 
informação para solicitar revisão mediante apresentação de 
documentação adicional, que será avaliada pela referida Comissão, no 
prazo de até 15 (quinze) dias do seu recebimento. 

• A comunicação que se faça necessária entre a Comissão Avaliadora e 
os órgãos e entidades participantes, na forma desta Portaria, poderá ser 
efetuada através de e-mail institucional a ser informado pela 
comissão. 



Banner LAI (pontuação máxima: 02 pontos)

página inicial do sítio institucional, sem a necessidade de cliques ou 
utilização da barra de rolagem para encontrá-lo

Caso o Banner seja localizado, mas com a necessidade de utilização da 
barra de rolagem ou de cliques, ou seja, não esteja disponível de fácil 
acesso na página inicial, será atribuída metade da pontuação



Estrutura Organizacional (pontuação máxima: 02 pontos)

Deve conter a estrutura ou o organograma de órgãos, áreas, unidades 
administrativas, coordenadorias, células, núcleos, etc., de forma que o 
cidadão consiga conhecer toda a estrutura da instituição

Caso a “Estrutura Organizacional” ou organograma seja localizado, mas de
forma ilegível nem disponha de mecanismos para aumentar e diminuir o
conteúdo, será atribuída metade da pontuação, já considerando os itens
acima.



Competências do órgão ou entidade (pontuação máxima: 02 pontos)

Deve estar disponibilizada no sítio institucional, de preferência por meio do 
“Banner do Acesso à Informação”, mas pode também estar disponível por 
meio do título “Institucional”, “Instituição”, “Quem somos” ou outro termo 
similar.

Caso as “Competências” sejam localizadas, mas com a necessidade de
mais de 03 (três) cliques, será atribuída metade da pontuação.



Endereço, Telefone e Horário de Funcionamento (pontuação máxima: 03 pontos)

Para cada informação encontrada (endereço, telefone e horário de 
atendimento), da sede e das unidades desconcentradas, será atribuído 01 
(um) ponto. Para os órgãos e entidades que possuam unidades 
desconcentradas, se a informação estiver completa apenas para a sede, 
será atribuída a metade da pontuação prevista;



Indicadores de Resultado (pontuação máxima: 02 pontos)

Caso os “indicadores de resultado” sejam localizados, mas com a 
necessidade de mais de 03 (três) cliques, será atribuída metade da 
pontuação.



Convênios/Contratos/Despesas (pontuação máxima: 02 pontos)

Localizar “convênios” na “página inicial”, no “Banner do Acesso à
Informação” ou outro espaço relacionado que ofereça tais informações, por 
meio de link para a plataforma Ceará Transparente;

Caso os “convênios” sejam localizados, mas com a necessidade de mais de 
03 (três) cliques, será atribuída metade da pontuação.



Licitações (pontuação máxima: 03 pontos)

A consulta de “licitações”, disponibilizadas por meio de link ao 
Licitaweb/S2GPR, deve permitir a consulta por órgão/entidade contratante, 
natureza e tipo de aquisição, além de outros filtros.

Caso as “licitações” sejam localizados, mas com a necessidade de mais de 
03 (três) cliques, será atribuída metade da pontuação.



Informações de Servidores (pontuação máxima: 03 pontos)

A consulta de “servidores”, disponibilizadas por meio de link à plataforma 
Ceará Transparente, deve permitir a consulta por órgão/entidade, 
cargo/função/emprego, situação funcional e por nome do servidor, além de 
outros filtros.

No máximo 03 (três) cliques

Decreto Estadual nº. 31.487/2014
Art.1º A divulgação da remuneração e subsídio recebidos por ocupante de 
cargo, função e emprego público, incluído auxílios, ajudas de custo e 
quaisquer outras vantagens pecuniárias, no âmbito do Poder Executivo 
Estadual, se rege pelo disposto neste Decreto.



Relação de Informações Classificadas e Desclassificadas (pontuação máxima: 02 
pontos)

Caso seja localizada a “Relação de Informações Classificadas e 
Desclassificadas” ou a “mensagem de que não possuem informações 
classificadas” de forma específica para o órgão, será considerado 01 ponto;

Caso seja localizado o teor ou a própria Portaria CGAI nº. 01/2016, será
considerado 01 ponto;

Caso as informações sejam disponibilizadas no sítio institucional, mas não 
no “Banner do Acesso à Informação”, será atribuída metade da pontuação 
prevista.



Perguntas Freqüentes (pontuação máxima: 02 pontos)

As “Perguntas Frequentes” podem ser elaboradas com base nos assuntos 
mais recorrentes das solicitações de informação recebidas no órgão ou 
entidade, sobre o procedimento de obtenção de uma informação pública, 
sobre as informações sigilosas, bem como sobre programas, ações, 
políticas e serviços oferecidos pelo respectivo órgão ou entidade.

No máx 03 (três) cliques



Sobre a LAI (pontuação máxima: 02 pontos)

Localizar o conteúdo “Sobre a LAI”
(atribuído 01 ponto) no sítio institucional, 
no “Banner do Acesso à Informação” ou 
outro espaço relacionado que ofereça 
tais informações, com uma breve 
explicação sobre a Lei Estadual de 
Acesso à Informação, Lei nº
15.175/2012, onde deverá ser 
disponibilizado também acesso ao teor 
da própria Lei Estadual de Acesso à
Informação (atribuído 01 ponto);

No máx 03 (três) cliques.



Relatório Estatístico do SIC (pontuação máxima: 03 pontos)

Será permitida a divulgação do “Relatório de Monitoramento de 
Implementação e cumprimento da Lei Estadual nº. 15.175/2012” ou 
“Relatório Setorial de Gestão da Transparência” no lugar do “Relatório 
Estatístico SIC” no sítio institucional, desde que contenha: a quantidade de 
pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como 
informações genéricas sobre os solicitantes.

No máx 03 (três) cliques.



Composição do Comitê Setorial de Acesso à Informação – CSAI – SIC, indicando horário de 
atendimento e meios de contato (pontuação máxima: 03 pontos)

“Composição do Comitê Setorial de 
Acesso à Informação – CSAI – SIC” no 
“Banner do Acesso à Informação”, será
atribuído 01 ponto;

meios de contato (telefone e e-mail) dos 
membros do CSAI no “Banner do 
Acesso à Informação”, será atribuído 01 
ponto, 0,5 para cada meio de contato;

horário de atendimento dos membros do 
CSAI no “Banner do Acesso à
Informação” ou o horário de 
atendimento da instituição na página 
inicial do sítio, será atribuído 01 ponto



Carta de Serviços ao Usuário (pontuação máxima: 03 pontos)

Localizar a Carta de Serviços ao Usuário do Serviço Público na “página
inicial”, a qual pode aparecer com as seguintes denominações “Carta de
Serviços ao Usuário”, “Carta de Serviços”, “Carta de Serviços do Cidadão”,
“Acesso Cidadão”, “Catálogo Eletrônico de Serviços” ou termo similar;

Caso a “Carta de Serviços” seja localizada, mas com a necessidade de
cliques, ou seja, não esteja disponível de fácil acesso na página inicial,
será atribuída metade da pontuação.



Avaliação dos Serviços Prestados (pontuação máxima: 02 pontos)

A avaliação disponibilizada pode se referir à satisfação do usuário com 
alguma política, ação, serviço prestado ou obra realizada, com a qualidade 
do atendimento prestado ao usuário, com o cumprimento dos 
compromissos e prazos definidos para a prestação dos serviços, com a 
quantidade de manifestações de ouvidoria, dentre outras pesquisas sobre 
medidas adotadas pela administração pública para melhoria e 
aperfeiçoamento da prestação do serviço

03 (três) cliques



Indicar o responsável, local e horário de atendimento pela Ouvidoria Setorial 
(pontuação máxima: 03 pontos)

Caso se localizada a “Indicação do responsável pela Ouvidoria Setorial”
será atribuído 01 ponto;

Caso seja localizado o “local de atendimento da Ouvidoria Setorial” será
atribuído 01 ponto;

Caso seja localizado o “horário de atendimento da Ouvidoria Setorial” será
atribuído 01 ponto;



Possibilidade de registro de manifestações de ouvidoria por meio eletrônico 
(pontuação máxima: 02 pontos)

Localizar a “Possibilidade de registro de manifestações de ouvidoria por 
meio eletrônico” na “página inicial” do sítio institucional, no campo 
“Institucional”, “Serviços”, no “Banner da Ouvidoria Estadual” ou outro 
espaço relacionado que ofereça tal possibilidade;

com a necessidade de mais de 03 (três) cliques, será atribuída metade da 
pontuação.



Relatório de Gestão de Ouvidoria (pontuação máxima: 02 pontos)

O “Relatório Setorial de Gestão de Ouvidoria” de cada órgão e entidade 
deve estar disponibilizado na “página inicial” do sítio institucional, em link 
para a Ouvidoria Setorial, por meio dos campos “Institucional” ou “Serviços”, 
no “Banner da Ouvidoria Estadual” ou outro espaço relacionado que ofereça 
o referido Relatório

com a necessidade de mais de 03 (três) cliques, será atribuída metade da 
pontuação.
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