
O Rio agora 
divulga os 

documentos de 
seus contratos 

on-line
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A divulgação de contratos amplia 
a transparência, a prestação de 
contas e o controle social sobre os 
recursos públicos. Essas ações 
fortalecem a participação social 
e contribuem para a consolidação 
de uma democracia participativa, 
uma vez que garantem o exercício 
da cidadania.
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Esta divulgação está alinhada às 
metas dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da 
Agenda 2030 da ONU, que 
pretende desenvolver instituições 
mais eficazes, responsáveis 
e transparentes em todos os 
seus níveis.
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O acesso a documentos públicos é um direito 
do cidadão e dever do Poder Público, 
garantidos pela Constituição Federal de 1988 
(art. 5º, inciso XXXIII- CF/88).

Está diretamente alinhado à Lei de Acesso à 
Informação N°12 527/2011 e ao Decreto Federal 
Nº 7.724, que determinam publicidade de 
contratos firmados pela Administração Pública 
e seus entes.

Essa iniciativa já tem sido incorporada por 
vários municípios ao redor do Brasil. A 
Prefeitura de São Paulo, por exemplo, 
disponibiliza a íntegra dos contratos firmados a 
partir de 2014 e a Prefeitura de Fortaleza 
divulga aqueles firmados desde 2010. Já no 
Governo Federal os contratos firmados a partir 
de 2017 já podem ser consultados.

Na Prefeitura do Rio de Janeiro será 
disponibilizada a íntegra dos contratos 
firmados nas últimas duas décadas.

Referências Legais:
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Pelo Portal da Transparência, o 
cidadão já possui acesso aos 
valores firmados em contratos 
pelos órgãos. 

Então, o que muda? 

Agora, o cidadão terá acesso ao 
próprio documento na íntegra a 
que se referem os valores 
encontrados no site.

Você encontra a íntegra dos 
contratos em  transparencia.rio

http://www.rio.rj.gov.br/web/transparencia
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Todos os novos contratos podem 
ser encontrados no Portal da 
Transparência?

Sim, os novos contratos estão em 
transparencia.rio. 

E os contratos antigos, anteriores a 
essa iniciativa, estão também no 
Portal?

Os contratos firmados antes de 
setembro de 2021 terão inclusão 
gradual no sistema. 



acesse 
transparencia.rio

e saiba mais

clique para acessar

http://www.rio.rj.gov.br/web/transparencia
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