
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

PORTARIA Nº 482, DE 22 DE JUNHO DE 2015.

Vide Portaria PGR/MPF nº 922, de 5 de novembro de 2015

O  PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA,  no  uso  das  atribuições  que  lhe 

conferem o art.  6º,  inciso XLIV, do Regimento Interno Diretivo do Ministério  Público Federal, 

aprovado pela Portaria PGR/MPF nº 357, de 5/5/2015, e o art. 18 da Portaria PGR/MPF nº 734, de 

28/12/2011,  e  tendo  em  vista  o  que  consta  do  Processo  Administrativo  PGR/MPF  nº 

1.00.000.006342/2015-72, resolve:

Art.  1º  Autorizar  o  projeto  “Ranking  Nacional  dos  Portais  de  Transparência  de 

Estados e Municípios”, sob o código P0094, conforme Termo de Abertura anexo a esta Portaria.

Art. 2º Designar os seguintes membros para comporem a equipe do projeto:

I. EDUARDO GOMES RIBEIRO EL-HAGE, matrícula 1190; 

II. RONALDO PINHEIRO DE QUEIROZ, matrícula 825;

III. MARIA MARILIA OLIVEIRA CALADA DE MOURA, matrícula 1363.

Art. 3º Designar os seguintes servidores para comporem a equipe do projeto:

I. ALINI DE ARAUJO PINHEIRO, matrícula 25295;

II. NAYARA LIMA XAVIER, matrícula 25800;

III. RODRIGO BRASIL MACHADO DE LIMA, matrícula 12568;

IV. MARIA DA CONCEIÇÃO LACERDA, matrícula 11547.

Art.  4º  Ficam  designados  os  Procuradores  da  República  EDUARDO  GOMES 

RIBEIRO EL-HAGE como Gerente do projeto e RONALDO PINHEIRO DE QUEIROZ como 

Gerente Substituto.

Art.  5º  Autorizar  o  pagamento  de  gratificação  de  projeto  à  servidora  Maria  da 

Conceição Lacerda, matrícula 11547, não ocupante de função de confiança ou cargo em comissão, 
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no período de  6/5/2015 a  9/12/2015,  desde  que  atendidos  os  demais  requisitos  delineados  nas 

Portarias PGR/MPU nº 291, de 12/6/2007, e PGR/MPF nº 734, de 28/12/2011.

Art. 6º Estabelecer o prazo de até trinta dias, a contar da data de publicação desta 

Portaria, para apresentação do Plano do Projeto.

§  1º  O  pagamento  da  gratificação  de  projeto  somente  será  efetivado  após  a 

homologação do Plano de Projeto e respectivo registro do escopo, cronograma, custos e envio dos 

documentos para o Sistema Channel.

§ 2º Caso o Plano de Projeto não seja apresentado no prazo estabelecido no caput, 

ficará revogada esta Portaria, devendo o Gerente do projeto apresentar justificativa por escrito, se 

for o caso, para concessão de nova autorização.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS

Publicada no DMPF-e, Brasília, DF, 24 jun. 2015. Caderno Administrativo, p. 6.
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Anexo da Portaria PGR/MPF nº 482/2015

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

Histórico de versões
Versão Data Descrição Responsável pelo preenchimento

1 (descrição da revisão/alteração)
..

Identificação do projeto 
Código:
P0094

Nome (título do projeto):
Ranking Nacional dos Portais de Transparência de Estados e Municípios

Dados do projeto
Patrocinador:
Nicolao Dino Neto
Coordenador da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão
Órgão de Coordenação (Finalístico) ou Unidade Gestora (Administrativo):
5ª Câmara de Coordenação e Revisão

Gerente do projeto:
Eduardo Ribeiro Gomes El-Hage, Procurador da República
Gerente substituto do projeto:
Ronaldo Pinheiro de Queiroz, Procurador da República
Partes envolvidas (unidades ou entes externos):
- 5ª Câmara de Coordenação e Revisão
- Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
- Secretaria de Comunicação Social
Equipe do projeto:

1. Eduardo Gomes Ribeiro EL-Hage, Procurador da República;
2. Ronaldo Pinheiro de Queiroz, Procurador da República;
3. Maria Marilia Oliveira Calado de Moura, Procurador da República;
4. Alini de Araujo Pinheiro, Analista do MPU/Direito;
5. Nayara Lima Xavier, Analista do MPU/Comunicação Social;
6. Rodrigo Brasil Machado de Lima, Técnico do MPU/Tecnologia da Informação;
7. Maria da Conceição Lacerda, Analista do MPU/Direito.

Alinhamento Estratégico
Vinculação com o Planejamento Estratégico/Temático:

- Aprimorar comunicação com a sociedade civil sobre a temática de combate à corrupção.
- Buscar efetividade no combate à corrupção e a redução da impunidade;
- Promover a gestão da informação com foco nos resultados.
- Apresentar medidas concretas de prevenção da corrupção.

Vinculação com outros projetos concluídos, em andamento ou em estudo:

- Portal do Combate à Corrupção.



Descrição do projeto
Finalidade:

A fiscalização dos Portais se dá num momento oportuno de combate à corrupção, fiscalizando uma ferramenta 
importante para sua prevenção que são os portais da transparência. O projeto almeja conseguir que os Municípios  
e Estados aumentem o grau de cumprimento das citadas leis,  dando maior publicidade aos recursos públicos 
geridos.  A elaboração de um ranking nacional dos portais da transparência vai servir não só para informar a 
população sobre quais gestores estão cumprindo a lei, como também vai funcionar como instrumento de pressão  
para que os maus gestores iniciem seu cumprimento. Além disso, a fiscalização nacional por parte do MPF fará 
com que o órgão se desincumba do seu ônus de fiscalizar a aplicação da legislação, já que redundará na emissão  
de milhares de recomendações e ações civis públicas que serão minutadas de forma automática pelo sistema, 
gerando pouco trabalho  para  os  procuradores  e  a  desnecessidade  de  elaboração  de  milhares  de  minutas por 
analistas processuais.  
Lista de entregas:

1. Desenvolvimento de sistema para avaliar se os portais de transparência dos municípios brasileiros cumprem a 
lei de acesso à informação com base em questionário feito pela Ação nº 4 da ENCCLA 2015;
2. Avaliação nacional dos portais de transparência dos executivos municipais e estaduais;
3. Divulgação de ranking nacional dos portais;
4. Desenvolvimento de sistema capaz de expedir, de forma automatizada, minuta de recomendação de acordo com 
o diagnóstico feito pelo portal;
5. Expedição de recomendação aos municípios que não cumprirem os requisitos.
6. Reavaliação nacional dos portais de transparência, após a expedição das recomendações.
7. Divulgação de novo ranking e propositura de ação civil pública, também de forma automatizada, nos mesmos 
moldes do item 4, em face dos municípios e Estados que não se adequarem à legislação de transparência.

Prazo e custo do projeto
Previsão de início: 06/05/2015
Previsão de conclusão: 09/12/2015
Previsão de duração: 217 dias
Estimativa de custo: R$ 38.674,45


