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Precisa cumprir o TAG do TCM-PA e não sabe 
o que fazer? Descubra agora mesmo! 

 

Olá, meu nome é Ricardo, e logo você vai entender o que a foto acima tem haver com as 
punições que você vai sofrer por não cumprir as determinações do TAG do TCM-PA, 
mas antes e eu quero lhe fazer uma pergunta: 

● Você sabia que por não cumprir o TAG do TCM-PA você vai receber multas de até 
R$ 66.000,00 e ainda pode ficar inelegível por até 8 anos? 

Você quer resolver seu problema com transparência pública de uma vez por todas? 

Até o fim deste documento, você entenderá porque provavelmente está descumprindo as 
leis e o que você deve fazer para eliminar completamente o risco de sofrer as punições 
previstas. 

Então, continue lendo com muita atenção... 

Temos hoje no Brasil 3 leis principais relacionadas a transparência pública: 

● Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011); 
● Lei da Transparência (LC 131/2009); 
● Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000). 

Para cumprir as exigências dessas 3 leis, é necessário principalmente que a prefeitura / 
câmara tenha um site publicado na internet. Mas não adianta ter um site qualquer, é 
necessário que o site seja desenvolvido de acordo com os itens exigidos por essas leis. 
 
Além disso, é necessário realizar publicações constantes com as informações exigidas 
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pelas leis, como: Receitas, despesas, licitações, folhas de pagamento, convênios, leis, 
decretos, etc. 

É muito conteúdo que precisa ser atualizado semanalmente e para cada item citado, são 
vários arquivos necessários. É preciso conhecer exatamente o que as leis exigem para não 
cometer erros. 

Justamente para fiscalizar se as prefeituras e câmaras municipais do Pará estão 
atendendo as exigências dessas leis, o TCM-PA criou o Termo de Ajuste de Gestão 
(TAG), que você provavelmente já assinou.  

No ano de 2016 foram fiscalizados 24 itens no TAG. Em 2017, foram fiscalizados 37 itens. 
A partir de 2018, são 51 itens fiscalizados. 

O problema é que a grande maioria das prefeituras e câmaras aqui no Pará não tem 
pessoal capacitado em leis de transparência e com tempo disponível para realizar as 
publicações constantes. 

Para o TCM-PA, não adianta nada ter um site ou portal que não esteja com o conteúdo 
necessário publicado corretamente. 

Se nenhuma atitude for tomada para atender todos os 51 itens exigidos em 2018, você vai 
sofrer as punições previstas que são: 

1. Multa média de R$ 3.000,00 por item não atendido; 
2. Reprovação das contas da prefeitura / câmara no TCM-PA, podendo assim 

ficar inelegível por até 8 anos (assim como o Eduardo Cunha).  

Obs: Desde 2016 o cumprimento das determinações do TAG está sendo um dos itens 
necessários para prestação de contas anual no TCM-PA. 

Como você pode perceber, esses problemas que você vai enfrentar são realmente muito 
sérios, mas deixa eu lhe contar uma coisa: A culpa não é sua! 

Em primeiro lugar, tenho certeza que uma das maiores razões para você ainda não estar 
cumprindo as determinações do TAG é a falta de uma equipe capacitada na sua 
prefeitura / câmara. Você provavelmente não tem uma equipe com o conhecimento técnico 
necessário. As leis são muito complicadas e para aprender e entender o que elas realmente 
exigem, é preciso estudar e praticar constantemente. Como quando se aprende uma nova 
matéria na escola. 

Outro grande problema é não ter uma equipe com tempo disponível. Geralmente os 
servidores municipais já estão cheios de diversas atribuições e não tem como exercer mais 
uma função. 
 
Além disso, é necessário conhecimento técnico para aplicar as ferramentas necessárias 
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como o desenvolvimento do site, regulamentação da lei, atualização frequente do site / 
portal da transparência, etc. 

Mas não se preocupe, assim como você, 90% das prefeituras e câmaras do estado tem 
esse mesmo problema: Não tem equipe de profissionais com conhecimento e com tempo 
disponível para realizar as publicações diárias que são necessárias.  

Foi pensando nisso, que desde 2013, nós estamos ajudando as prefeituras e câmaras do 
Pará com uma solução completa, para você nunca mais se preocupar com problemas 
relacionados a transparência. 

Eu vou falar mais sobre isso, eu vou lhe mostrar como cumprir todos os itens exigidos 
pelo TAG do TCM-PA. 

Mas antes deixa eu me apresentar formalmente para você: 

Olá! Eu sou Ricardo da Fonseca e já ajudei centenas de prefeitos e presidentes a 
conseguirem cumprir todas as exigências das leis, deixando assim de se preocuparem em 
sofrer as punições previstas. 

Sou formado em administração e pós graduado em gestão pública. 

Hoje sou um profissional reconhecido, e lidero uma equipe de especialistas em 
transparência pública na Agência WR. 

Ao longo dos últimos anos, eu li e reli várias vezes as leis relacionadas a transparência, 
participei de cursos sobre as leis de transparência no Senado Federal e na Escola Nacional 
de Administração Pública, pesquisei as melhores tecnologias e posso lhe garantir que eu 
cheguei a uma fórmula eficaz de se atender a todas as exigências das leis!  

Você não acredita? Veja o que alguns dos nossos clientes falam sobre a gente: 

“A experiência da Agência WR junto a Prefeitura de Marituba é 
espetacular. Existe um cuidado da Agência WR em conhecer a fundo a 
prefeitura para melhor servi-la em todas as etapas e momentos.” 

Mário Filho, Prefeito de Marituba – PA 
 

_____________________________________________________________________ 

“Certamente os serviços da Agência WR foram fundamentais para a 
nossa gestão conseguir entender e atender as exigências das leis de 
transparência. Estamos trabalhando diariamente para melhorar nossa 
cultura de transparência e a Agência WR tem sido fundamental.” 

Ie Ié, Prefeito de Moju – PA 
_____________________________________________________________________ 
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Veja os clientes atendidos em 2017 e seus resultados no TAG do TCM-PA: 

Região Cliente 
Baixo Amazonas Câmara de Alenquer 
Baixo Amazonas Câmara de Porto de Moz 
Baixo Amazonas Prefeitura de Prainha 
Marajó Câmara de Afuá 
Marajó Câmara de Breves 
Marajó Câmara de Chaves 
Marajó Câmara de Curralinho 
Marajó Câmara de Melgaço 
Marajó Câmara de São Sebastião da Boa Vista 
Marajó Instituto de Previdência de Curralinho 
Marajó Prefeitura de Afuá 
Marajó Prefeitura de Anajás 
Marajó Prefeitura de Breves 
Marajó Prefeitura de Curralinho 
Marajó Prefeitura de Melgaço 
Marajó Prefeitura de Muaná 
Marajó Prefeitura de Santa Cruz do Arari 
Marajó Prefeitura de Soure 
Marajó Prefeitura de São Sebastião da Boa Vista 
Metropolitana de Belém Câmara de Marituba 
Metropolitana de Belém Prefeitura de Marituba 
Nordeste Câmara de Inhangapi 
Nordeste Câmara de Maracanã 
Nordeste Câmara de Marapanim 
Nordeste Câmara de Moju 
Nordeste Câmara de São Domingos do Capim 
Nordeste Prefeitura de Acará 
Nordeste Prefeitura de Baião 
Nordeste Prefeitura de Cametá 
Nordeste Prefeitura de Moju 
Nordeste Prefeitura de Nova Timboteua 
Nordeste Prefeitura de Quatipuru 
Nordeste Prefeitura de São Domingos do Capim 
Nordeste Prefeitura de Vigia 
Sudeste Câmara de Brejo Grande do Araguaia 
Sudeste Câmara de Itupiranga 
Sudeste Prefeitura de Itupiranga 
Sudeste Prefeitura de Ourilândia do Norte 
Sudeste Prefeitura de São Domingos do Araguaia 
Sudeste Prefeitura de São Geraldo do Araguaia 
Sudoeste Câmara de Senador José Porfírio 
Sudoeste Prefeitura de Senador José Porfírio 
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Como estava lhe explicando, o nosso grande diferencial é realizar uma assessoria 
completa, inclusive disponibilizando para prefeitura / câmara uma equipe de profissionais 
especializados em transparência pública. Essa equipe vai ser responsável por coletar, 
editar, revisar e publicar todo conteúdo exigido pelas leis. 

Funciona da seguinte forma: 

O 1º passo é a avaliação e diagnóstico do cenário atual. Vamos analisar todos os itens 
exigidos por lei e que são cobrados pelo MPF e TCM-PA. Em cima dessa análise, vamos 
elaborar um diagnóstico inicial, explicando cada item e o que é necessário fazer para 
cumprir as leis em cada setor da prefeitura / câmara.  

O 2º passo é o desenvolvimento e implantação da tecnologia necessária, onde nós 
vamos desenvolver o site de acordo com tudo que é exigido pelas leis. O site fica pronto em 
no máximo 5 dias. 

No 3º passo vamos fazer o cadastro dos responsáveis de cada setor. Em cada um dos 
setores da prefeitura / câmara será escolhido um responsável por nos enviar o conteúdo 
necessário daquele setor. Vamos coletar os dados das pessoas responsáveis e fazer um 
cadastro. Após esse cadastro, vamos realizar uma capacitação básica com cada um dos 
responsáveis, explicando o que e como eles devem nos fornecer o material necessário. 
Após a capacitação, vamos solicitar as informações iniciais para publicar no site / portal. 

O 4º passo é a coleta, edição, revisão e publicação do conteúdo. Nós vamos entrar em 
contato semanalmente com os responsáveis cadastrados, para coletar o conteúdo 
necessário. Nossa equipe irá editar, revisar e publicar o conteúdo de acordo com o que 
exigido pelas leis. Ex: Na CPL serão cobrados todos os editais, homologações, contratos, 
etc da semana anterior. Os responsáveis também poderão enviar informações em qualquer 
dia da semana para nossa equipe. 

E o 5º passo é o monitoramento. Vamos enviar um relatório semanal, para você ou 
qualquer outro encarregado designado. Neste relatório nós vamos informar tudo que foi 
publicado, o que deixou de ser publicado, o que falta ser publicado, se algum dos 
responsáveis deixou de enviar o material solicitado ou enviou com atraso... E com base 
neste relatório, você ou seu encarregado podem cobrar os responsáveis pela falta de envio 
de informação se houver. 

Então, você conseguiu perceber a diferença entre nossa assessoria completa e uma 
outra empresa que vai somente desenvolver o site e lhe entregar para que você cuide 
das publicações constantes necessárias não é mesmo? Já trabalhamos dessa forma 
(fornecendo somente o site) por alguns anos e posso lhe garantir por experiência própria 
que não funciona. 

Com a nossa solução completa, nós vamos cuidar de tudo para a sua prefeitura / câmara 
realmente cumprir tudo que é exigido pelas leis, pois além de toda tecnologia necessária, 
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vamos disponibilizar para você uma equipe completa de especialistas em transparência 
pública. 

Então, agora que você já me conhece, conhece a Agência WR, conhece nossos clientes e 
nossa metodologia de trabalho, você já está pronto para conhecer também a nossa 
proposta comercial. 

Hoje, qualquer empresa que desenvolve site para prefeitura / câmara cobra no mínimo R$ 
4.000,00 pelo desenvolvimento e mais R$ 500,00 mensais de manutenção somente pelo 
site, sem disponibilizar uma assessoria completa para cuidar de tudo para você, como nós 
fazemos. 

A prefeitura / câmara ainda teria que contratar vários outros profissionais, pagando salário, 
vale transporte, impostos e todos os outros custos adicionais que incidem sobre um 
funcionário CLT. 

E mais, ainda teria que investir muito tempo e dinheiro na capacitação destes novos 
contratados.  

Por isso mesmo, que considero o valor que cobramos por nossa assessoria, uma 
verdadeira barbada. 

O preço da nossa Assessoria Especializada em Transparência Pública é somente 
(Entre em contato conosco para receber a cotação de preço). 

Agora você tem basicamente 2 opções: 

A primeira opção é não fazer absolutamente nada com toda essa informação que você 
recebeu. 

Mas, se chegou até aqui, você já tomou uma decisão de mudar e "não fazer nada" não é 
mais uma opção para você. 

Desse modo, a segunda opção é a de nos contratar.  

Essa é sem dúvida a opção mais inteligente por tudo o que eu lhe expliquei nesse 
documento. 

Agora não resta mais nada a dizer. A decisão é sua. Está em suas mãos. É a sua hora de 
dar o próximo passo e continuar essa caminhada que você já começou. 

Agora é hora de contratar a Assessoria Especializada em Transparência Pública. 

Entre em contato conosco para solicitar sua cotação de preço: 

● E-mail: contato@agenciawr.com.br  
 

● (91) 98449-5151 (Claro) 
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● (91) 99365-0261(Vivo / WhatsApp)  
● (91) 98188-6178 (Tim) 
● (91) 98812-0606 (Oi) 

 

Ainda resta alguma dúvida? Veja abaixo as perguntas e respostas mais frequentes sobre a 
Assessoria Especializada em Transparência Pública: 

1) A Assessoria Especializada em Transparência Pública realmente funciona?  

Sim, já testamos e implantamos em mais de 100 prefeituras / câmaras e todas elas 
acabaram com seus problemas em relação a transparência. Veja o depoimento do senhor 
Mário Filho, Prefeito de Marituba: “A experiência da Agência WR junto a Prefeitura de 
Marituba é espetacular. Existe um cuidado da Agência WR em conhecer a fundo a 
prefeitura para melhor servi-la em todas as etapas e momentos.” 

2) Por que eu deveria confiar em você e na Agência WR?  

Nossa empresa é especialista nas leis relacionadas a transparência pública, atuamos a 
mais de 3 anos especificamente ajudando pessoas como você. Contamos com uma equipe 
de profissionais especialistas em transparência pública prontos para lhe ajudar. 

3) Já entendi que a Assessoria Especializada em Transparência Pública funciona para 
os outros, mas será que funciona para mim?  

A resposta é SIM! Funciona mesmo se sua cidade for pequena, pois o valor do investimento 
é baixo e as leis são para todos. Funciona mesmo se não tiver equipe para administrar o 
site, pois vamos cuidar de tudo e alimentar frequentemente com conteúdo exigido pelas leis. 
Funciona mesmo se você ainda não foi notificado pelo MPF e/ou TCM, pois pode ter 
certeza que logo vai ser. Funciona mesmo se você e seus servidores municipais não 
tiverem nenhum conhecimento sobre internet, pois cuidaremos de tudo para você. Funciona 
mesmo se você não tiver pessoal capacitado, pois qualquer um dos seus assessores pode 
nos fornecer o conteúdo necessário. 

4) Não tenho tempo para cuidar dessas coisas de internet, como vou conseguir 
implementar?  

Pode ficar despreocupado, vamos coletar o conteúdo necessário com seus assessores e 
secretários, vamos editar, revisar e publicar tudo, da forma correta para cumprir as 
exigências das leis. Seu único trabalho vai ser ler o relatório enviado uma vez por semana. 

5) Entendi, mas por que devo fazer isso agora?  

Por alguns simples motivos, o primeiro é que se não resolver seu problema com 
transparência pública, você vai ser multado e ainda pode ficar inelegível por 8 anos. Além 
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disso, imagine ser divulgado pela imprensa local com um prefeito que não é transparente 
com as contas públicas. 

6) Certo, mas eu preciso consultar meus assessores e explicar para eles, como devo 
fazer?  

Basta você mostrar este mesmo documento a eles e pedir para que leiam com bastante 
atenção. Se mesmo assim houver qualquer dúvida, peça a eles para entrar em contato 
conosco por e-mail ou telefone. 

7) Como fazer para contratar agora?  

É simples, basta entrar em contato conosco para solicitar a cotação de preço. Vamos lhe 
retornar com a cotação, certidões e toda documentação necessária para contratação. 

8) E se eu não gostar?  

Nós damos a garantia que se você não gostar da forma como os serviços são realizados, a 
rescisão do contrato pode ser realizada em até 30 dias sem nenhuma multa. 

9) Já tenho um site, por que devo contratar a Assessoria Especializada em 
Transparência Pública? 

Porque você provavelmente ainda está descumprindo vários dos itens do TAG do TCM-PA. 
Nós vamos cuidar de tudo, desde a criação do site até a coleta, edição, revisão e 
publicação constante de conteúdo, além de relatórios mensais, para que você nunca mais 
tenha nenhum problema com transparência. Ninguém no Brasil faz algo nem parecido com 
o que fazemos, ninguém. 

Se houver qualquer outra dúvida, entre em contato. 

 

 

_____________________________________________ 

Ricardo da Fonseca - Diretor da Agência WR 
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