
 

Nome do questionário (ID): Monitoramento do Acórdão TCU 96/2016-P - Auditoria do
TCU para avaliar o cumprimento da Lei de Acesso à Informação pelos Conselhos de

Fiscalização Profissional  (352575)

Pergunta: Sua resposta

Data de envio: 28/09/2017 14:26:33

Endereço IP: 201.76.188.86

URL de referência: 

Informações do Respondente

O Conselho de Fiscalização localiza-se em qual região do Brasil?: Centro-Oeste [3]

O Conselho é?: Federal [1]

Qual o Conselho Respondente?: ODONTOLOGIA [21]

Em qual estado localiza-se o Conselho Respondente?    : Distrito Federal [7]

Responsável pelas respostas:    A identificação dos questionários se presta unicamente ao controle dos Conselhos respondentes,

sendo que os dados coletados serão trabalhados de forma consolidada. Serão realizados, também, testes aleatórios para

validação das respostas.: 

Nome: JULIANO DO VALE

CPF: 45171530106

Cargo: PRESIDENTE

e-mail: presidente@cfo.org.br

Telefone (com código de área): 61-99201-1500

Com relação aos requisitos do site do Conselho

O site possui banner na sua página inicial onde conste “acesso à informação”, o qual redireciona para seção específica de

divulgação de informações?: Sim [Y]

O Site contém ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação (geralmente identificada por uma lupa)?:

Sim [Y]

O Site possibilita a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, como planilhas

e texto (CSV ou XML), de modo a facilitar a análise das informações?: Não [N]

As informações estão disponibilizadas em tempo real (primeiro dia útil subseqüente à data do registro contábil), isto é, são

atualizadas?: Não [N]

O site exige cadastramento prévio ou senha para obtenção de informações que deveriam ser divulgadas ativamente, de forma

individualizada, tais como a remuneração de funcionários, ou pagamento de jetons, ou diárias pagas a conselheiros ou

funcionários, ou portarias e resoluções do Conselho?: Sim [Y]

Divulgação de dados institucionais e organizacionais do Conselho no site

Constam informações quanto à estrutura organizacional (organograma)?: Sim [Y]

Constam informações quanto às competências do respectivo Conselho?: Sim [Y]

Consta a base jurídica da estrutura organizacional e das competências do Conselho, inclusive regimentos internos, quando
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existirem?: Sim [Y]

Constam os normativos internos do Conselho, como portarias e resoluções?: Sim [Y]

Consta lista dos principais cargos e seus respectivos ocupantes?: Sim [Y]

Constam telefones, endereços e e-mails dos ocupantes dos principais cargos?: Sim [Y]

Constam horários de atendimento ao público do Conselho?: Sim [Y]

Divulgação de Ações e Programas-Metas e Resultados

O Conselho divulga a lista de seus programas/ações executados em seu site?: Não [N]

O Conselho divulga as principais metas de seus programas/ações em seu site?: Não [N]

O Conselho divulga os principais resultados de seus programas/ações executados em seu site?: Não [N]

Divulgação de Ações e Programas-Serviços prestados no site

Constam os serviços oferecidos pelo Conselho?: Não [N]

Constam os requisitos, documentos e informações necessários para acessar os serviços oferecidos?: Não [N]

Consta o prazo máximo para a prestação do serviço?: Não [N]

O Conselho divulga notícias de interesse de seus associados e da sociedade?: Sim [Y]

Divulgação de participação social-Existência e acesso à Ouvidoria no site

 Existe Ouvidoria no site do Conselho para a apresentação de denúncias, solicitações, sugestões, reclamações e elogios

referentes a seus serviços e agentes?: Não [N]

Divulgação de participação social-Informações de Órgãos Colegiados

O Conselho indica em seu site seus órgãos colegiados, incluindo informações sobre a estrutura, legislação, composição, data,

horário e local das reuniões e contatos?: Sim [Y]

O Conselho publica em seu site as deliberações, resoluções e atas de seus órgãos colegiados?: Sim [Y]

Divulgação de Auditorias-Informações referentes ao resultado de auditorias no site

Constam relatórios de gestão da entidade?: Sim [Y]

Constam relatórios de auditoria, ou de inspeções, dos órgãos de controle interno e externo (do próprio Conselho Federal, se for o

caso, da CGU, do TCU)?: Sim [Y]

Constam prestações de contas aos órgãos de controle interno e externo?: Sim [Y]

Divulgação de informações referentes a convênios e transferências no site

Consta o nome do Conveniado?: Sim [Y]

Consta o número do convênio?: Não [N]

Consta o número do processo administrativo?: Sim [Y]

Consta o objeto do convênio?: Sim [Y]

Consta o valor do repasse?: Sim [Y]

Consta o valor da contrapartida do conveniado, se existir?: Não [N]

Consta o valor total dos recursos?: Sim [Y]

Consta o período de vigência do convênio?: Sim [Y]
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Divulgação de Informações financeiras no site-Receita

Há informações sobre a receita do exercício, compreendendo sua natureza?: Sim [Y]

Há informações sobre a receita do exercício, compreendendo o valor previsto?: Sim [Y]

Há informações sobre a receita do exercício, compreendendo o valor arrecadado?: Sim [Y]

Há informações sobre a receita do exercício, incluindo valores extraordinários arrecadados?: Sim [Y]

Divulgação de Informações financeiras no site-Despesas

Quanto à despesa, consta o valor de todos os empenhos de forma individualizada?: Sim [Y]

Quanto à despesa, consta o valor da liquidação por empenho?: Sim [Y]

Quanto à despesa, consta o valor do pagamento por empenho?: Sim [Y]

Quanto à despesa, consta a pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento?: Sim [Y]

Consta o detalhamento da despesa (descrição do objeto da despesa)?: Sim [Y]

É possível consultar os dados de despesas (valor do empenho, liquidação, pagamento, beneficiário e objeto) dos três últimos

exercícios?: Sim [Y]

Consta o número do processo administrativo de execução da despesa?: Sim [Y]

Divulgação de Informações financeiras no site-Remuneração

É publicada a remuneração dos empregados, efetivos ou não, de forma direta e individualizada?: Sim [Y]

A publicação da remuneração dos empregados, efetivos ou não, é feita mês a mês?: Não [N]

A publicação da remuneração dos empregados, efetivos ou não, é feita de forma nominal?: Sim [Y]

Divulgação de outros pagamentos a empregados e Conselheiros

É publicada, de forma direta e individualizada e nominal, o pagamento a empregados, efetivos ou não, de auxílios e ajudas de

custo no exercício corrente?: Sim [Y]

É publicada, de forma direta e individualizada e nominal, o pagamento a empregados, efetivos ou não, de quaisquer outras

vantagens pecuniárias no exercício corrente (responder “sim” apenas se constar todas as vantagens pecuniárias)?: Sim [Y]

É publicada, de forma direta e individualizada e nominal, o pagamento a empregados, efetivos ou não, de auxílios e ajudas de

custo nos três últimos exercícios?: Sim [Y]

É publicada, de forma direta e individualizada e nominal, o pagamento a empregados, efetivos ou não, de quaisquer outras

vantagens pecuniárias nos três últimos exercícios (responder “sim” apenas se constar todas as vantagens pecuniárias)?: Não [N]

É publicada, de forma direta e individualizada e nominal, o pagamento a Conselheiros de auxílios e ajudas de custo no exercício

corrente?: Sim [Y]

Há o pagamento de jetons aos Conselheiros?: Sim [Y]

É publicada, de forma direta e individualizada e nominal, o pagamento de jetons a Conselheiros no exercício corrente?: Sim [Y]

É publicada, de forma direta e individualizada e nominal, o pagamento a Conselheiros de quaisquer outras vantagens pecuniárias

no exercício corrente (responder “sim” apenas se constar todas as vantagens pecuniárias)?: Sim [Y]

É publicada, de forma direta e individualizada e nominal, o pagamento a Conselheiros de auxílios e ajudas de custo nos três

últimos exercícios?: Sim [Y]

É publicada, de forma direta e individualizada e nominal, o pagamento a Conselheiros de jetons nos três últimos exercícios?: Sim

[Y]
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É publicada, de forma direta e individualizada e nominal, o pagamento a Conselheiros de quaisquer outras vantagens pecuniárias

nos três últimos exercícios (responder “sim” apenas se constar todas as vantagens pecuniárias)?: Sim [Y]

Diárias e passagens

É publicada, de forma direta e individualizada e nominal, o pagamento a empregados, efetivos ou não, ou a colaboradores

eventuais, dos valores com diárias?: Sim [Y]

É publicada, de forma direta e individualizada e nominal, o pagamento a empregados, efetivos ou não, ou a colaboradores

eventuais, dos valores com passagens?: Sim [Y]

É publicada, de forma direta e individualizada e nominal, o pagamento a Conselheiros dos valores com diárias?: Sim [Y]

É publicada, de forma direta e individualizada e nominal, o pagamento a Conselheiros dos valores com passagens?: Sim [Y]

Na publicação dos valores com diárias, de forma direta e individualizada e nominal, consta a origem e o destino da viagem?: Sim

[Y]

Na publicação dos valores com diárias, de forma direta e individualizada e nominal, constam as datas de ida e volta da viagem?:

Sim [Y]

Na publicação dos valores com diárias, de forma direta e individualizada e nominal, consta o motivo da viagem?: Sim [Y]

Na publicação dos valores com diárias, de forma direta e individualizada e nominal, consta o número de diárias?: Sim [Y]

Na publicação dos valores com diárias, de forma direta e individualizada e nominal, consta o valor total das diárias?: Sim [Y]

Divulgação das Licitações e contratos no site

O site apresenta a íntegra dos editais das licitações em andamento?: Sim [Y]

O site apresenta a íntegra dos editais das licitações realizadas nos últimos cinco anos?: Sim [Y]

O site apresenta o resultado das licitações?: Sim [Y]

O site apresenta os contratos na íntegra, indicando sua situação (ativo, concluído, rescindido ou cancelado)?: Não [N]

O site apresenta a modalidade de licitação?: Sim [Y]

O site apresenta o número da licitação?: Sim [Y]

O site apresenta o número do contrato?: Sim [Y]

O site apresenta o nome do contratado?: Sim [Y]

O site apresenta o CPF ou CNPJ do contratado?: Sim [Y]

O site apresenta o objeto do contrato?: Sim [Y]

O site apresenta o período de vigência do contrato?: Sim [Y]

O site apresenta o valor do Contrato?: Sim [Y]

Divulgação dos Recursos Humanos no site-Concurso Público

O Conselho realiza concurso público ou processo seletivo público para provimento de cargos?: Sim [Y]

Estão publicadas as íntegras dos editais de concursos públicos ou processos seletivos para contratação de pessoal?: Sim [Y]

Relação de empregados

Está publicada a relação dos empregados, efetivos ou não, lotados ou em exercício no Conselho, de forma individualizada?: Sim

[Y]

Na publicação da relação dos empregados, efetivos ou não, consta o nome completo do empregado?: Sim [Y]
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Na publicação da relação dos empregados, efetivos ou não, de forma individualizada e nominal, consta o cargo e função do

empregado?: Sim [Y]

Seção perguntas frequentes no site

Consta seção chamada “Perguntas Frequentes” disponibilizando as respostas às perguntas mais comumente formuladas pelos

cidadãos?: Não [N]

Informações Classificadas

O Conselho classifica qualquer informação em algum grau de sigilo (secreto ou reservado)?: Não [N]

Transparência passiva

O Conselho criou Serviço de Informação ao Cidadão – SIC - para atender o público de forma presencial e receber pedidos de

acesso à informação?: Não [N]

Consta no site a localização do SIC?: Não [N]

Consta no site o horário de funcionamento do SIC?: Não [N]

Consta no site o nome dos servidores responsáveis pelo SIC?: Não [N]

Consta no site telefone e e-mails específicos para orientação e esclarecimentos de dúvidas?: Sim [Y]

Consta formulário padrão, disponibilizado em meio eletrônico e físico, no site na Internet e no SIC dos órgãos e entidades, para

apresentação do pedido de informação?: Não [N]

Há possibilidade de envio de pedidos de informação de forma eletrônica (E-SIC)?: Não [N]

É possível o acompanhamento posterior da tramitação da solicitação?: Não [N]

É exigido o motivo do pedido de acesso à informação, ou pelo menos um dos seguintes itens de identificação do requerente que

dificultem ou impossibilitem o acesso à informação, tais como: envio de documentos, assinatura reconhecida, declaração de

responsabilidade, maioridade?: Não [N]

O Conselho publica na internet relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e

indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes?: Não [N]

Responsável no Conselho pelo cumprimento da LAI

O Presidente do Conselho designou autoridade para cumprir as atribuições previstas no art. 40, da Lei 12.527/2011 (I - assegurar

o cumprimento das normas relativas ao acesso a informação, de forma eficiente e adequada aos objetivos desta Lei; II - monitorar

a implementação do disposto nesta Lei e apresentar relatórios periódicos sobre o seu cumprimento; III - recomendar as medidas

indispensáveis à implementação e ao aperfeiçoamento das normas e procedimentos necessários ao correto cumprimento do

disposto nesta Lei; e IV - orientar as respectivas unidades no que se refere ao cumprimento do disposto nesta Lei e seus

regulamentos)?: Sim [Y]

Se foi designado responsável pelo cumprimento da LAI no âmbito do Conselho, informe abaixo os dados do responsável:: 

Nome do responsável: Luciano Maurício Sampaio Barreto

CPF do responsável: 77655885753

Telefone para contato (com código de área): 61991884106

E-mail para contato do responsável: lbarreto@cfo.org.br

Cargo do responsável no Conselho: Gerente de TI

Consta no site nome e cargo da autoridade do Conselho responsável pelo monitoramento da implementação da Lei de Acesso à

Informação no âmbito do Conselho?: Sim [Y]
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Comentários sobre as dificuldades para cumprimento da LAI e sugestões para seu cumprimento

Espaço para comentários opcionais relacionados exclusivamente às dificuldades enfrentadas pelo Conselho no cumprimento da

Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011) e sugestões para o aprimoramento de seu cumprimento: Em linhas gerais o

desempenho do CFO, no exercício de 2016, se revelou razoavelmente promissor, especialmente em razão dos esforços

empenhados para atender as determinação e recomendações dos órgãos de controle, tanto quanto, o alinhamento das ações e

operações precípuas com o propósito se implementar novos paradigmas de governança no âmbito do Sistema. 

Embora se reconheça que os esforços dispendidos não tenham sido suficientes para alcançar  a integralidade das demandas

contextualizadas no Relatório de Atividades Correlacionadas CFO e a LAI, não se haverá de olvidar  que  acontecimentos da

magnitude da Operação Tiradentes, da dispensa de pessoal por decisão judicial, bem como, da implementação de PDV em face

da transferência do escritório do Rio de Janeiro para Brasília, além de outros fenômenos que, embora trazendo enorme impacto

negativo às operações do CFO, não se revelaram capazes de paralisar as  iniciativas voltadas à adoção de novas e inusitadas

práticas de gestão.

Informações complementares do Conselho respondente

Com relação à receita, informe abaixo:    : 

Qual o valor total das receitas constante do balanço financeiro de 2016?: 9.23652e+07

Qual o valor das receitas orçamentárias constante do balanço financeiro de 2016?: 5.59048e+07

Qual o valor das receitas extraorçamentárias constante do balanço financeiro de 2016?: 3.50549e+07

Qual o saldo disponível do exercício anterior no balanço financeiro de 2016?: 1.40549e+06

Com relação à despesa, informe abaixo:: 

Qual o valor total das despesas constante do balanço financeiro de 2016?: 9.23652e+07

Qual o valor das despesas orçamentárias constante do balanço financeiro de 2016?: 3.46545e+07

Qual o valor das despesas extraorçamentárias constante do balanço financeiro de 2016?: 4.40736e+07

Qual o saldo disponível para o exercício seguinte no balanço financeiro de 2016?: 1.36371e+07

Qual o valor total despendido com diárias para conselheiros em 2016?: 1.0241e+06

Qual o valor total despendido com verbas de participação em sessão/reunião plenária (jetons) para conselheiros em 2016?: 60438

Qual o valor total despendido com verba de representação para conselheiros em 2016?: 924

Qual o valor total despendido com ajuda de custos para conselheiros em 2016?: 4077

Qual o valor total despendido em Homenagens e Festividades no exercício de 2016?: 0

Qual o valor total despendido em Publicidade no exercício de 2016?: 0

Com relação aos valores unitários, responda:: 

Qual o valor unitário máximo da anuidade definida para pessoas jurídicas?: 3677

Qual o valor unitário mínimo da anuidade definida para pessoas jurídicas?: 153

Qual o valor unitário máximo da anuidade definida para nível superior dos profissionais pessoas físicas?: 459

Qual o valor unitário máximo da anuidade definida para nível técnico dos profissionais pessoas físicas?: 306

Qual o valor unitário máximo atual das diárias pagas aos conselheiros?: 700

Qual o valor unitário máximo atual da verba de participação em sessão/reunião plenária (jetom) paga aos conselheiros?: 280

Qual o valor unitário máximo atual da verba de representação paga aos conselheiros?: 175
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Com relação ao pessoal do Conselho, informe abaixo a posição ao final do exercício de 2016:: 

Qual o total de funcionários efetivos?: 70

Qual o total de cargos em comissão (vínculo precário)?: 5

Qual o total de estagiários?: 2

Qual o total de terceirizados?: 11

Qual o número de fiscais, constante do quadro de pessoal do Conselho, designados para realizar a fiscalização da atividade

profissional?: 0

Qual o número de Conselheiros Titulares do Conselho?: 9

Qual o número de Conselheiros Suplentes do Conselho?: 8

Com relação à folha de pagamento do exercício de 2016, informe abaixo:: 

Qual o total da folha de pagamento em 2016?: 9.93381e+06

Qual o total da folha de pagamento de funcionários efetivos em 2016?: 8.73571e+06

Qual o total da folha de pagamento de comissionados em 2016?: 399366

Qual a despesa total com estagiários em 2016?: 5009

Qual a despesa total com terceirizados em 2016?: 1.03388e+06

Qual o total da folha de pagamento de fiscais do Conselho em 2016?: 0

Com relação aos profissionais incritos em 2016:: 

Qual o total de inscritos (registros ativos) no Conselho, pessoa física,  em 31/12/2016?: 311508

Qual o total de inscritos (registros ativos) no Conselho, pessoa jurídica,  em 31/12/2016?: 38061

Com relação às atividades de fiscalização do exercício profissional, há limite mínimo orçamentário destinado à função de

fiscalização do exercício profissional? : Não [N]

Qual o valor total despendido com a função de fiscalização do exercício profissional no exercício de 2016? : 0

Comentários sobre as informações complementares do Conselho: As respostas aos quesitos 113 e 115 foram marcadas como

"Não" e "0", respectivamente, tendo em vista que dizem respeito as atividades desenvolvidas pelas unidades regionais do

sistema.
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