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ESTRUTUTRAÇÃO DO PORTAL DA 
TRANSPARÊNCIA DO INSTITUTO 
BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR- 
IBGH, CONFORME METODOLOGIA DA 
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DO 
AMAPÁ E DA LEI DE ACESSO À 
INFORMAÇÃO. 

 

I – RELATÓRIO 

Trata-se de analisar a estruturação do Portal da Transparência conforme 
determina a Controladoria Geral do Estado do Amapá e a Lei Federal e Estadual 
de acesso à informação. 

É o breve relatório, passemos a fundamentação. 

 
II – DOS FUNDAMENTOS 

O Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar – IBGH é uma 
Organização Social que preza pelos princípios da impessoalidade, moralidade e 
transparência. Nesse sentido, o acesso à informação é de vital importância para a 
moralidade dos processos regidos pela administração pública. 

A Lei Federal n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, conhecida como 
“Lei de Acesso à Informação”, foi promulgada visando regulamentar o direito 
constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas, nos termos dos 
arts. 5º, XXXIII, 37, § 3º, II, e 216, § 2º, da Constituição Federal. 

Aplicam-se também as disposições legais, no que couber, às entidades 



 

 

privadas sem fins lucrativos que recebam, para realização de ações de interesse 
público, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções 
sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou 
outros instrumentos congêneres. 

O art. 8º da referida lei explana que: 
 

Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, 
independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil 
acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse 
coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas. 

§ 1º Na divulgação das informações a que se refere 
o caput, deverão constar, no mínimo: 

I - registro das competências e estrutura organizacional, 
endereços e telefones das respectivas unidades e horários de 
atendimento ao público; 

II - registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos 
financeiros; 

III - registros das despesas; 
IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, 

inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os 
contratos celebrados; 

V - dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, 
projetos e obras de órgãos e entidades; e 

VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade. 
§ 2º Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e 

entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos 
legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios 
oficiais da rede mundial de computadores (internet). 

§ 3º Os sítios de que trata o § 2º deverão, na forma de 
regulamento, atender, entre outros, aos seguintes requisitos: 

I - conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o 
acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em 
linguagem de fácil compreensão; 

II - possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos 
eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas 
e texto, de modo a facilitar a análise das informações; 

III - possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em 
formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina; 

IV - divulgar em detalhes os formatos utilizados para 
estruturação da informação; 

V - garantir a autenticidade e a integridade das informações 
disponíveis para acesso; 



 

 

VI - manter atualizadas as informações disponíveis para acesso; 
VII - indicar local e instruções que permitam ao interessado 

comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou 
entidade detentora do sítio; e 

VIII - adotar as medidas necessárias para garantir a 
acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência, nos termos 
do art. 17 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e do art. 9º da 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada 
pelo Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008. 

§ 4º Os Municípios com população de até 10.000 (dez mil) 
habitantes ficam dispensados da divulgação obrigatória na internet a 
que se refere o § 2º , mantida a obrigatoriedade de divulgação, em 
tempo real, de informações relativas à execução orçamentária e 
financeira, nos critérios e prazos previstos no art. 73-B da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal). (Grifamos) 

 

Já o Decreto n° 1956 de 03 de maio de 2019, que Regulamenta a Lei n° 
2.149 de 14 de março de 2017 (Lei Estadual de Acesso À Informação do Amapá) 
demonstra outros quesitos, senão vejamos: 

 

Art. 7º É dever dos órgãos e entidades, referidos no art. 5º deste 
Decreto, promover, independente de requerimento, a divulgação de 
informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou 
custodiadas, em seus sítios na internet, observado o disposto nos arts. 
6º e 7º, da Lei nº 2.149, de 14 de março de 2017. 

§ 1º Os órgãos e entidades deverão implantar e manter 
atualizada, em seus sítios na Internet, seção específica para a 
divulgação das informações de que trata o caput deste artigo. 

§ 2º Deverão ser divulgadas, na seção específica de que trata o § 
1º, informações sobre: 

I - estrutura organizacional, competências, legislação aplicável, 
principais cargos e seus ocupantes, endereço e telefones das unidades, 
horários de atendimento ao público; 

II - programas, projetos, ações, obras e atividades, com 
indicação da unidade responsável, principais metas e resultados e, 
quando existentes, indicadores de resultado e impacto; 

III - repasses ou transferências de recursos financeiros; 
IV - execução orçamentária e financeira detalhada; 
V - licitações realizadas e em andamento, com editais, anexos e 

resultados, além dos contratos firmados e notas de empenho emitidas; 



 

 

VI - remuneração e subsídio recebidos por ocupantes de cargo, 
posto, graduação, função e emprego público, incluindo auxílios, ajuda 
de custo, jetons e quaisquer outras vantagens pecuniárias, bem como 
proventos de aposentadoria e pensões daqueles que estiverem na ativa, 
de maneira individualizada, exceto quando tais informações já 
estiverem disponíveis no Portal da Transparência do Governo do 
Estado do Amapá; 

VII - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade; 
VIII - contato da autoridade de acompanhamento, designada nos 

termos do § 6º, do art. 9º, Lei nº 2.149, de 14 de março de 2017, telefone 
e correio eletrônico do setor responsável pelo Serviço de Informações 
ao Cidadão - SIC.  

§ 3º As informações poderão ser disponibilizadas por meio de 
ferramenta de redirecionamento de página na Internet, quando 
estiverem disponíveis em outros sítios governamentais.  

§ 4º No caso das empresas públicas, sociedades de economia 
mista e demais entidades controladas pelo Estado do Amapá que atuem 
em regime de concorrência, sujeitas ao disposto no art. 173, da 
Constituição Federal, aplica-se o disposto no § 1º, do art. 5º, deste 
Decreto. 

§ 5º A divulgação de informações previstas no § 2º não exclui 
outras hipóteses de publicação e divulgação de informações prevista na 
legislação. 

 
Art. 8° Os sítios na Internet dos órgãos e entidades deverão ser 

aperfeiçoados para atender dentro de suas possibilidades, aos seguintes 
requisitos: 

I - conter formulário para pedido de acesso à informação; 
II - conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o 

acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em 
linguagem de fácil compreensão; 

III - possibilitar gravação de relatórios em diversos formatos 
eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas 
e texto, de modo a facilitar a análise das informações; 

IV - possibilitar acesso automatizado por sistemas externos em 
formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina; 

V - divulgar em detalhes os formatos utilizados para 
estruturação da informação; 

VI - garantir autenticidade e integridade das informações 
disponíveis para acesso; 

VII - indicar instruções que permitam ao requerente 
comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou 
entidade; e 

VIII - garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com 
deficiência. (Grifamos) 



 

 

 
III – CONCLUSÃO 

Após a análise da Legislação vigente, opinamos acerca dos dados que 
necessitam constar no Portal da Transparência do Instituto Brasileiro de Gestão 
Hospitalar – IBGH.  

É o parecer. 

S.M.J. 

Goiânia-GO, 11 de outubro de 2022. 
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