MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
GABINETE DO MINISTRO

#MME

OUVIDORIA-GERAL

Implementação das recomendações exaradas no Relatório deAvaliação doatendimento à Lei de Acesso à Informação (LAI)
pelo Ministério de Minas e Energia - MME
CONSTATAÇÃO CGU
A.

AÇAOMME

IMPLEMENTAÇÃO

TRANSPARÊNCIA PASSIVA

01. Indicação sobre área produtora da
respostae destmaçào dofecurso

1.1. informar o cargodo servidor e a área na qualesta
Colado ou apenaso nomeda área técmca que produziu

Orientar os servidores que são respondentes do e-SIC

Todas as recomendações foram acatadas e estão sendc
cumpridas

a resposta, evitando sigla*.
1.2 Informar no campo "Destinatário do recurso de

primeira instância" otargo da autoridade que apreciará
o recurso, evitando siglas.

02. Marcação no Campo Tipo de
Resposta"

2.1, 2.2 e 2.3. Fazera marcação do "Tipode Resposta"
baseadano conteúdoque foientregue.
2.4

Responder todos os
^formação via e-5IC.

pedidos de

acesso à

03 lusttffeativa legai paraNegativa

3.1. indicar as razões da negativa, total ou parcial.

04. Restriçáo de Conteúdo

4.1e 4.2.Revisar a marcação nocamposobrerestrição

03 Prorrogação de Prazo

5.1.Justificar o motivo da prorrogação, casoa caso,e

06 Nomedo sohcitantera Resposta

6.1 Nãoinseriros nomesdos sohcitamesnas respostas

07. Outros

7.1. Inserir texto da resposta no campo apropriado do

especificando o embasamento legal que a fundamenta

de conteúdo e adequá ia

fazer citação legal ris resposta.

e anexos, a nâo ser quando estritamente necessário.

e-5tC. sempre que possível.
08 Comissões

NJo h*.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
GABINETE DO MINISTRO

^ME

OUVIDORIA-GERAL

CONSTATAÇÃO CGU
B.

açaomme

IMPIEMENTACAO

TRASNPARÍNOA ATIVA

09. Institucional

9.1.

OKruigar

as

informações sobre

a

estrutura

9 1. Readequaro organograma

equivatente ás Diretorias (4° nível)

9.7. Publicar o horário de atendimento ao público na
seçSo'Acesso à informação' > "institucional".

9.1. O organograma foi adequado:

http://www.mme.rw br/web/guest/acesso-ainformação;mstiUjdQnal/gstrutura ofRflnfcaoon •

organizacional do Ministério até o nível hierárquico

9.7. Disponibilizar o horário de atendimento ao público na seção "Acesso
a Informação - Institucional"

9.7. 0 horário de atendimento ao publico foi incluído na Seção
"Acesso a Informação - Institucional":

hltp.//ww\v mmc.RQv.br/web/guest/açesso-a)
mformacaoiNnsl tur.iorial/horaiio-dt- <Jtend'mer'

9.8. Oispombiiitar os currículos de todos os ocupantes
de cargos de direção e assessorarriénto superior

9.8. Incluir os currículos das autoridades

9.8. Os currículos das autoridades foram reunidos e estão em

processo de inclusão.

(DAS 4 ou equivaíesíes).

10 Ações e Programas (10.1 a 105)

10.1 Divulgar lista de todos os programas, proietcs e
ações executados

10.1. Divulgar lista de todos os programas, projetos e ações na subseção
"Acesso à Informação" (pode ser link que remeta às informações

10.1. htrp .-',.'ww-*.' mmf.fiov.biA'.'H-i>/guest/3cesso a

informaçao/institucionai/acoes-e-proRramas

disponíveis

10.6. Publicar na seção 'Acesso á informação' i 'Açòe'

10.6. Esclarecimento: O Ministério de Minase Energianão é um Órgãode

8 Programas', a 'Carta de Serviços'

prestação de serviços diretamente ao cidadão. Portanto, em princípio,
nâo há conteúdo a ser publicado. No entanto, recentemente estão sendo
estruturadas duas atividades que poderão caracterizar-se como serviços
(no conceito vigente na Administração Pública Federal), o que se
concretizando a respectiva publicação deverá ser prontamente realizada.

10.7. Se o órgão resinar programas que resultem em
renuncias de receitas, divulgar informações gerais

10.7. informação publicada

10.7 «IV.,* •-.'•*

10.8. Identificar se o MME realiza algum programa financiado pelo Fundo

10-8. ^tIg:.•VvvA'•.v.mme•go;^b^/web/euest/açes^'lOl-anformacao/institucional/iun.ío de-amparo ao- trabalhador-fei.

10.6. recomendação observada.

: -: , £ j\

sobre os mesmos

10.8 5e
financiados

o

ministério desenvolver programas
Fundo
de
Amparo
ao

peio

Trabalhador-FAT. divulgar informações sobre estes

de Amparo ao Trabalhador - FAT. Mesmo que não tenha, mencionar que

não há conteúdo a ser publicado

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
GABINETE DO MINISTRO

MME

OUVIDORIA-GERAL

AÇÃO MME

CONSTATAÇÃO CGU
11. Participação Social

12 AtifMun..:.

IMPLEMENTAÇÃO

11.1. Criar o item 'Participação Sócia)' e divulgar o

11.1. Criara aba sobre participação sociale incluiras informações (medida

11.1. nttp.//wwwmme.RQv.br/vi-eb/'iituesV3rev:-o-a-

conjunto mínimo de informações sobre o tema.

adotada)

informacao/institucional/particioacao sçtcj

12.4. Publicar na seção 'Acesso a informação' >
'Auditoria' que o órgão não produz Relatório Anuat de

12.4. Criaraba e informar que nâo há conteúdo a ser publicado (medida

12.4. http://www.mme.gov .hr/web/eueít Aicessoa-

adotada).

nformacao/instituacinai/audítona-mieír!.

Atividades da Auditoria interna (RAINT)
13- Convênios e Transferências

Não há

14. Receitas e Despesas

14.1. Alterar o nome da subseção Despesas para

'Receitas e Despesas' e disponibilizar o conjunto

14.1, Alterar a aba para "Receitas e Despesas" e incluirlinkque remeta ao
Portal da Transparência (medida adotada).

14.1. http.//www mme.KQ'.'.br/web/guest;acesso-a-

14.2,14.3 e 14.4. Passo-a-passoelaborado (medida adotada).

14.2,14.3,14.4 e passo-a-passo:

informacao/receitas-g- despesas.

mínimo de informações sobre o lema.

14.2, 14.3 e 14.4. Apresentar passo-a passo de como
acessar as informações do ministério no Portal da

informacao/receltai-ê-despes.-

Transparência.
15. licitações e Contratos

Não ha.

16 Servidores

16.2. Publicar links para divulgação das integras dos I 16.2.Publicar a integra doseditais de concursos públicos paraprovimento
de cargos realizados.
editais de concursos públicos realizados.

17. informações Classificadas

16.3 incluir na lista dos empregados terceirizados o CPf

16.3.Alistajá estavapublicada, masrequerajustarespaçonositee fazer

16.3. atualizações em andamento em razão de alterações na

algumas atualizações.

composição de terceirizados.

descaracterizado.

17.1,17.2 E 17.3. Adequar o texto e incluiros formulários mencionados

17. htto:/./www.mme,gov.br/wgb/fi'i^^'ace5SO j
informacao/informacoes-classifiiad..

17.1. Relacionai todas as informações com classificação

formalizada púr TO - Termo de Classificação da
Informação.

II. Serviçode Informação ao Cidadão

(já constam em outra seção) e foi devidamente adequado (medida
adotada).

18.4. Incluirlinkque remeta aos relatórios estatísticos do e-SIC (medida

18.4. http://www.mme.KOv.br/web/guest/acesso-a-

adotada).

Informacao/servico de ínfarmacaü-ao cidadão•<•

19. Incluir menu 'Perguntas Freqüentes' na seção

19. Incluir aba sobre as perguntas freqüentes e atualizar (medida

'Acesso a Informação' e manler as informações

adotada)

19. hftj£//wjívwj£^
iriformacao/perguntas-frequentes

20.1. O Plano de Dados Abertos (1* versão) deverá ser objeto de ajuste

20.1. Em fase de elaboração.

18.4 Disponibilizar link para os relatórios estatísticos
do e-SIC

19. Perguntas Freqüentes

16 2. Recomendação acatada.

atualizadas

20 Oados Abertos

20.1. Pub&car texto de introdução para explicar o

conteúdo apresentado e disponibilizar linkpara o Portal
Brasileiro de Dados Abertos.

(uma 2* versão) em razão da recente aprovação do Planejamento
Estratégico do MME, que traz muitas mudanças que deverão ser

incorporadas, estimando até dezembro de 2017 para fazê-lo
(recomendação acatada).

2Q.2.Disponibilizar todos os documentos de tento ou

planilhasem foimatos abertos e não proprietários.
21 Ferramentas Tecnológicas

20 2. Aodisponibilizardocumentos de textos ou planilhas, divulgar em
todos os formatos abertos e não proprietários (recomendação acatada i

20.2. Em fase de elaboração.

