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Categoria (código e nome) Enunciado 

PPOFR 
Princípios, políticas e 
frameworks 

A prefeitura municipal possui um PDTI - Plano Diretor de 
Tecnologia da Informação - vigente que estabeleça diretrizes e 
metas de atingimento no futuro? 
-SIM, com metas acima de 02 anos 
-SIM, com metas para até 02 anos 
-Não possui PDTI 

PPOFR 
Princípios, políticas e 
frameworks 

O PDTI é divulgado na Internet? 
-Sim 
-Não 

PPOFR 
Princípios, políticas e 
frameworks 

A prefeitura municipal possui documento formal publicado que 
estabeleça procedimentos quanto ao uso da TI pelos 
funcionários municipais, conhecido como Política de Uso 
Aceitável ou Política de Segurança da Informação? 
-Sim 
-Não 

PEHAC 
Pessoas, habilidades e 
competências 

A prefeitura municipal possui quadro com funcionários de área 
de Tecnologia da Informação? 
-SIM, com funcionários efetivos 
-SIM, com funcionários efetivos e temporários 
-SIM, com funcionários temporários 
-Não possui esse quadro 

PHABC 
Pessoal, habilidades e 
competências 

A prefeitura municipal define as competências necessárias para 
as atividades do pessoal de TI (área de formação, especialização 
etc.)? 
-Sim 
-Não 

PEHAC 
Pessoas, habilidades e 
competências 

A prefeitura disponibiliza, periodicamente, programas de 
capacitação e atualização para o pessoal de TI? 
-Sim 
-Não 

PEHAC 
Pessoas, habilidades e 
competências 

Qual o periodicidade: 

INFOR Informação 

A prefeitura mantém site na Internet com informações 
atualizadas (semanalmente)? Obs.: este quesito não se refere 
às exigências contidas na Lei da transparência; 
-Sim 
-Não 

INFOR Informação 

Há publicação dos valores dos subsídios e da remuneração dos 
cargos e empregos públicos? (CF, art. 39, § 6º) 
-Sim 
-Parcialmente 
-Não 

INFOR Informação 

Os dados e documentos relativos a contratos de processos 
licitatórios são divulgados na Internet? 
-Sim 
-Não 

INFOR Informação 
Os dados relativos à transparência na gestão fiscal 
(planejamento, execução orçamentária, arrecadação de 
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Categoria (código e nome) Enunciado 
tributos etc.) são divulgados na página eletrônica do Município, 
nos termos do art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal? 
-Sim 
-Não 

INFOR Informação 

Selecione os instrumentos divulgados na página eletrônica do 
Município:  Obs.: É possível marcar várias opções 
-PPA, LDO e LOA 
-Balanços do Exercício 
-Parecer Técnico do TCE 
-RREO e sua versão simplificada 
-RGF e sua versão simplificada 

PROCE Processos 

Sobre as compras públicas (licitações) que tenham como objeto 
equipamentos de TI, softwares ou serviços que envolvam a 
Tecnologia da Informação, responda: 
Há participação do pessoal de TI no processo de compra 
(especificação técnica, comissão de julgamento, recebimento 
do objeto) 
Não há pessoal de ti envolvido no processo de compra 

PROCE Processos 

Sobre os dados da Dívida Ativa da prefeitura municipal, 
responda: 
-Os dados são armazenados de forma eletrônica em um banco 
de dados e seu conteúdo está na gerência direta do município 
-Os dados são armazenados de forma eletrônica em um banco 
de dados e seu conteúdo está na gerência indireta do 
município, ou seja, está em sistemas terceirizados 
-Os dados não possuem registros eletrônicos 

PROCE Processos 

Há controle eletrônico dos prazos de lançamento da Dívida 
Ativa (art. 173 CTN)? 
-Sim 
-Não 

PROCE Processos 

Sobre os dados do IPTU do município, responda: 
-Os dados são armazenados de forma eletrônica em um banco 
de dados e seu conteúdo está na gerência direta do município 
-Os dados são armazenados de forma eletrônica em um banco 
de dados e seu conteúdo está na gerência indireta do 
município, ou seja, está em sistemas terceirizados 
-Os dados não possuem registros eletrônicos 

PROCE Processos 

Sobre a arrecadação tributária municipal, no que diz respeito ao 
ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza), 
responda: 
-A prefeitura possui nota fiscal eletrônica (NFE) e os dados de 
contribuintes estão em sua posse direta 
-A prefeitura possui nota fiscal eletrônica (NFE) e os dados de 
contribuintes estão em sua posse indireta, ou seja, gerenciados 
ou administrados por empresas terceirizadas 
-Não foi implantada a NFE 

PROCE Processos 

Sobre compras públicas (licitações) que tenham por objetivo 
desenvolvimento, melhoria ou manutenção de software, 
responda qual métrica é utilizada para determinar o tamanho 
do software (e consequentemente o prazo e custo): 
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-É utilizada a métrica de Pontos de Função 
-Existe uma métrica, mas não é Pontos de Função 
-Não existe métrica 
-Não houve licitações de software 

INFOR Informação 

Os dados e documentos relativos a editais dos processos 
licitatórios são divulgados na Internet? 
-Sim 
-Não 

SIAPL Serviços, infraestrutura e 
aplicações 

Há uso de tecnologia (internet) para as modalidades de licitação 
(compras eletrônicas)? 
-Sim 
-Não 

SIAPL 
Serviços, infraestrutura e 
aplicações 

Que tecnologia (internet) é utilizada para as modalidades de 
licitação (compras eletrônicas)? 
-Sistema Próprio 
-Banco do Brasil 
-ComprasNet 
-Outros 

SIAPL 
Serviços, infraestrutura e 
aplicações 

Outros (especifique): 

PPOFR 
Princípios, políticas e 
frameworks 

Os sistemas e softwares disponibilizados são divulgados aos 
usuários e eles recebem treinamento para sua utilização? 
-SIM, é divulgado e há treinamento 
-SIM, é divulgado mas não há treinamento 
-SIM, há treinamento mas não há divulgação 
-NÃO 

PPOFR 
Princípios, políticas e 
frameworks 

O município possui legislação municipal que trata de Acesso à 
Informação? 
-Sim 
-Não 

PPOFR Princípios, políticas e 
frameworks 

Em caso positivo, informe qual ato, número e data de 
publicação na imprensa oficial: 

INFOR Informação 

Os dados relativos a atas da comissão de licitação de processos 
licitatórios são divulgados na Internet? 
-Sim 
-Não 

INFOR Informação 

Há divulgação, em página eletrônica, em tempo real, das 
receitas arrecadadas e a espécie de despesa que está sendo 
realizada, indicando valor, fornecedor e, se for o caso, o tipo da 
licitação realizada? (LRF, art. 48-A) 
-Sim 
-Não 

INFOR Informação 

Quais informações? Obs.: (Permite marcar mais de uma opção) 
-Atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da 
execução da despesa e da sua realização, com a 
disponibilização mínima dos dados referentes ao número do 
correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço 
prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento 
e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado; 
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-Do lançamento e do recebimento de toda a receita das 
unidades gestoras, inclusive referente a recursos 
extraordinários 

INFOR Informação 

Há divulgação dos tributos arrecadados? (CF, art. 162) 
-Sim 
-Parcialmente 
-Não 

INFOR Informação 

A Prefeitura criou o Serviço de Informação ao Cidadão? (LF nº 
12.527/11, art. 9º) 
-Sim 
-Não 

INFOR Informação 

(Para municípios com mais de 10.000 habitantes) Há 
divulgação, em página eletrônica, de repasses a entidades do 3º 
setor, informações sobre licitações e ações governamentais? (LF 
nº 12.527/11, art. 8º, § 1º) 
-Sim 
-Não 
-Não se aplica 

INFOR Informação 

As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ficam 
disponíveis, durante todo o exercício, para consulta e 
apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade? (LRF, art. 
49) 
-Sim 
-Não 

PROCE Processos 

Houve encaminhamento à União das informações alusivas às 
contas do ano anterior? (LRF, art. 51, § 1º, I) 
-Sim 
-Parcialmente 
-Não 

SIAPL 
Serviços, infraestrutura e 
aplicações 

Sobre os dados dos servidores ativos do município, responda: 
-A prefeitura possui um sistema de gestão de pessoas e os 
dados dos servidores ativos estão em sua posse direta 
-A prefeitura possui um sistema de gestão de pessoas e os 
dados dos servidores ativos estão em sua posse indireta, ou 
seja, gerenciados ou administrados por empresas terceirizadas 
fora do espaço da prefeitura 
-A prefeitura não possui um sistema de gestão de pessoas, mas 
os dados dos servidores ativos estão armazenados em uma 
planilha eletrônica 
-Os dados dos servidores ativos não possuem registros 
eletrônicos 

SIAPL 
Serviços, infraestrutura e 
aplicações 

Sobre os dados dos servidores inativos e pensionistas do 
município, responda: Obs: Servidores inativos e pensionistas 
dos municípios que possuem RPPS. 
-A prefeitura possui um sistema de gestão de pessoas e os 
dados dos servidores inativos e dos pensionistas estão em sua 
posse direta 
-A prefeitura possui um sistema de gestão de pessoas e os 
dados dos servidores inativos e dos pensionistas estão em sua 
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posse indireta, ou seja, gerenciados ou administrados por 
empresas terceirizadas fora do espaço da prefeitura 
-A prefeitura não possui um sistema de gestão de pessoas, mas 
os dados dos servidores inativos e dos pensionistas estão 
armazenados em uma planilha eletrônica 
-Os dados dos servidores inativos e dos pensionistas não 
possuem registros eletrônicos 
O município não possui RPPS 

SIAPL 
Serviços, infraestrutura e 
aplicações 

A prefeitura dispõe de Carta de Serviços ao Usuário referente 
ao funcionamento de seus órgãos e entidades e a divulga em 
meios eletrônicos (LF nº 13.460/17, art. 7º, caput e § 4º)? 
-Dispõe de Carta de Serviços ao Usuário e a divulga em meios 
eletrônicos 
-Dispõe de Cartas de Serviços ao Usuário mas não divulga em 
meios eletrônicos 
-Não dispõe de Carta de Serviços ao Usuário 

SIAPL 
Serviços, infraestrutura e 
aplicações 

A prefeitura disponibiliza canal de comunicação eletrônico para 
recebimento de manifestações, sejam elas reclamações, 
denúncias, sugestões, elogios ou solicitações diversas (LF nº 
13.460/17, art. 10, 4º)? 
-Sim 
-Não 

INFOR Informação 

Os Avisos de Licitação, inclusive na modalidade de Pregão, são 
publicados em Diário Oficial eletrônico? 
-Sim 
-Não 

INFOR Informação Informe o endereço correspondente: 

INFOR Informação 

indique quais itens estão contidos nos Avisos de Licitação 
publicados: 
-Definição do objeto da licitação 
-Indicação do local, dias e horários em que poderá ser lida ou 
obtida a íntegra do edital 
-Indicação do valor da licitação 
-Indicação do local, dia e hora em que será realizada a licitação 
-Indicação do gênero do objeto licitado 
-Nenhuma das alternativas anteriores 

 


